
 
Załącznik nr 7: wzór umowy 

 

UMOWA dla części nr ___ 

 

zawarta w dniu ____________ r., pomiędzy: 

 

Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków,  
NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25 372 000,00 zł, 
reprezentowaną przez: 

 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

______________________________________________________________________, reprezentowaną przez: 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa jest realizowana i finansowana Projektu „Kreatywna Małopolska II”, finansowanego  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa 
Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 
Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „organizację i obsługę studyjnych wyjazdów 
zagranicznych w ramach Projektu „Kreatywna Małopolska II” finansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, 
Działanie 3.3 Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza 
Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z podziałem na 4 części”  
i wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej dla części nr ___, strony zawierają umowę  
o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą 
na organizacji wizyty studyjnej w _________________,  w terminie _____________________, w zakresie 
części nr ___________________.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy są:  



 
1) SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy; 

2) oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy oraz że posiada 
wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, chyba, że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie 
ponosi winy. 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu:  

1) _______________________________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________________________; 

3) _______________________________________________________________________________; 

4) _______________________________________________________________________________; 

5) _______________________________________________________________________________. 

2. Organizacja wizyty studyjnej powinna zostać przygotowana i przeprowadzona zgodnie z zaakceptowanymi 
przez Zamawiającego szczegółowym planem wizyty (dalej: plan). 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projekt planu w terminie do 
14 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Zamawiający dokona weryfikacji projektu planu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu. Na tym 
etapie Zamawiający dokona wyboru noclegów, spośród propozycji przedstawionych przez Wykonawcę  
w Formularzu oferty.  

5. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do projektu planu. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi 
Zamawiającego i przedstawić mu do zaakceptowania poprawiony projekt planu w terminie do 3 dni od dnia 
otrzymania uwag Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy po dniu zaakceptowania przez Zamawiającego planu powstaną okoliczności 
uzasadniające konieczność jego zmiany, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić do 
akceptacji Zamawiającego projekt zmian planu, z podaniem uzasadnionej przyczyny powodującej 
konieczność zmiany. Postanowienia pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio. Zmiana planu nie stanowi zmiany 
niniejszej umowy i nie wymaga aneksu do umowy.  

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy w terminach określonych zgodnie z § 1 Wykonawcy 
przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości nieprzekraczającej: ________________ PLN 
(słownie: ___), w tym podatek VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, przelewem 
na rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od wystawienia przez Wykonawcę faktury. Podstawą wystawienia 
faktury będzie stwierdzenie przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, dokonywane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu końcowego. 

3. Wykonawca zapewnia, że zarówno on, jak i rachunki bankowe wskazane do dokonania zapłaty należności, 
w chwili dokonywania płatności przez Zamawiającego będą znajdować się w wykazie, o którym mowa w art. 
96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r., 
Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie niezbędne koszty 
poniesione przez Wykonawcę związane z należytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

 



 
§ 4 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach rażącego 
naruszania warunków niniejszej umowy, a w szczególności w przypadku: 

a) wykonywania przedmiotu umowny w sposób niezgodny z postanowieniami załączników, o których 
stanowi §1 ust. 2 niniejszej umowy oraz  

b) niestosowania się przez Wykonawcę do poleceń lub wytycznych Zamawiającego związanych ze 
sposobem wykonania niniejszej umowy, w tym uwag Zamawiającego do projektu planu lub projektu 
jego zmiany,  

po doręczeniu Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszania umowy i bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego Wykonawcy do zaprzestania naruszania umowy.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku odwołania wydarzenia _____________ przez 
organizatora lub zmiany formy wydarzenia _______________ na online, braku możliwości wjazdu do 
danego kraju dla obcokrajowców, bądź konieczność odbycia kwarantanny w danym kraju, w związku z 
pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 w terminie do 14 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych powyżej. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy będzie miało formę pisemną i będzie zawierało 
uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy listem poleconym lub osobiście.  

5. W przypadku, o którym stanowi ust.2 Zamawiający zwróci uzasadnione i udokumentowane koszty 
poniesione przez Wykonawcę do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy.  

6. W przypadku, o którym mowa3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu należytego wykonania części umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub upływu terminu na jaki niniejsza umowa 
została zawarta Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich dokumentów związanych  
z przedmiotem umowy Zamawiającemu w stosownym terminie. Odbiór dokumentów potwierdza się 
sporządzonym protokołem. 

§ 5 Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 
umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
lub wypowiedzenia umowy w sytuacjach określonych w § 4 ust. 1 umowy – w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) w przypadku rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto  
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

c) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji projektu planu lub jego 
zmiany, raportu końcowego – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonych w umowie terminów 
wyznaczonych na przedstawienie odpowiednich dokumentów; 

d) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę wydawanych przez Zamawiającego poleceń lub 
wytycznych związanych ze sposobem wykonania przedmiotu umowy, w tym w przypadku 
nieuwzględnienia uwag zamawiającego do projektu planu lub projektu jego zmiany – w wysokości 
0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każde stwierdzone 
naruszenie; 



 
e) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę zgodnych z SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia  

i zaakceptowanym planem: przelotu albo noclegu w hotelu – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każde stwierdzone naruszenie dla każdego uczestnika 
wizyty. Kara nie będzie naliczana, jeśli naruszenie będzie wynikało z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

f) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osobę, przy pomocy której Wykonawca wykonuje 
umowę obowiązku poufności – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 
1 umowy za każdy przypadek. 

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

4. Kary umowne będą nakładane w formie noty obciążeniowej, bez konieczności uprzedniej notyfikacji czy 
reklamacji. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość należnych 
kar umownych. 

6. Strony ustalają, że maksymalna łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, 
nie przekroczy wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

§ 6 Obowiązek zachowania poufności 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 
danych dotyczących Zamawiającego i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób w związku  
z wykonywaniem Umowy, bez względu na formę ich utrwalenia, w tym do: 

a) zabezpieczenia tych informacji przed utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób 
trzecich; 

b) wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celu wykonania Umowy. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 

a) dostępnych publicznie; 

b) które zostały zgodnie z prawem otrzymane przez Wykonawcę od osoby trzeciej bez obowiązku 
zachowania poufności; 

c) w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku 
zachowania poufności; 

d) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie; 

e) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 1, przez Wykonawcę jest wymagane na 
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego  
o przyczynach i zakresie ujawnionych danych, chyba, że byłoby to sprzeczne z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę  
i które będą miały dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, o wynikających z Umowy obowiązkach  
w zakresie zachowania poufności, a także do zobowiązania każdej z tych osób do zachowania poufności  
i egzekwowania tego obowiązku na zasadach analogicznych do przewidzianych w niniejszej Umowie  
(w szczególności w zakresie zastrzeżenia kar umownych za naruszenie obowiązku poufności). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez osoby, przy 
pomocy których Wykonawca wykonuje Umowę. 

6. W przypadku ujawnienia lub utraty informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, 
w szczególności wskazując okoliczności zdarzenia. 



 
7. Po zakończeniu realizacji Umowy, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub zniszczy wszelkie 

dane i informacje przekazane przez Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca 
niezwłocznie, w formie pisemnej, powiadomi Zamawiającego o wykonaniu obowiązku określonego  
w zdaniu poprzedzającym. 

8. Wykonanie Umowy lub rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie 
miało wpływu na obowiązki określone w niniejszym paragrafie. 

§ 7 Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania, w tym zbierania danych osobowych uczestników wizyty 
studyjnej oraz do uzyskania od każdego uczestnika wizyty studyjnej zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym 
„Rozporządzeniem”). 

2. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przetwarzanie danych osobowych na warunkach i zgodnie  
z treścią przepisów Rozporządzenia.  

3. Wykonawca przy przetwarzaniu danych zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
danych, określone w art. 32-36 Rozporządzenia.  

§ 8 Osoby do kontaktu 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest: _________________ . 

2. Osoba wymieniona w ust. 1 wspólnie z Wykonawcą uprawniona jest do uzgadniania form i metod 
wykonywania przedmiotu umowy, udzielania koniecznych poleceń, wytycznych, uwag, wyjaśnień  
i informacji oraz podejmowania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonywania 
przedmiotu umowy. 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizacje niniejszej umowy jest: ____________________ . 

4. Bieżące ustalenia związane z realizacją umowy mogą być przez strony dokonywane za pośrednictwem faksu 
lub poczty elektronicznej. 

5. Zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.  

6. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco udzielać Zamawiającemu informacji o realizacji zamówienia,  
w szczególności jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach  
i zagrożeniach dla należytego i terminowego wykonania zadań wynikających z niniejszej umowy. 
Wykonawca jest również zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco potwierdzenia rezerwacji 
noclegów i biletów, wraz ze wskazaniem cen tych noclegów i biletów (wraz ze wszystkimi kosztami 
dodatkowymi, w tym opłatami klimatycznymi, opłatami lotniskowymi itp., w szczególności poprzez 
przedstawienie cenników, faktur, rachunków). 

§ 9 Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji, o którym mowa w § 1 
ust. 1 umowy, w przypadku dokonania zmiany terminu wydarzenia _____________ przez jego organizatora. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm., dalej: ustawa Pzp) 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, polegającej na zmniejszeniu zakresu zamówienia  
w razie zmniejszenia się liczby uczestników wizyty studyjnej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
których nie mógł on przewidzieć na etapie zawarcia umowy, przy czym Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę w terminie min. 7 dni przed terminem wyjazdu. W takim przypadku wynagrodzenie będzie 
płatne w przeliczeniu na rzeczywistą liczbę uczestników, zgodnie z ceną Wykonawcy, zawartą w Formularzu 
oferty Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nagłego, nieprzewidzianego wycofania się 
uczestnika z udziału w wizycie, uniemożliwiającego bezkosztowe anulowanie rezerwacji. 



 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku 

zmiany o co najmniej 10% cen biletów lotniczych lub cen zakwaterowania w hotelu w porównaniu do 
ceny przyjętej do kalkulacji oferty, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu 
stosownymi dowodami, dokumentami uzyskanymi przed dniem złożenia oferty oraz dowodami i 
dokumentami z dnia złożenia wniosku o zawarcie aneksu do umowy.  

6. Zmiana umowy, o której stanowi ust. 5 może być dokonania przez Zamawiającego na podstawie 
stosownego wniosku uzasadniającego wprowadzenie tej zmiany. Wniosek wraz kalkulacją oraz  
z dokumentami należy złożyć do Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie przed terminem określonym  
w § 1 ust. 1 umowy.  

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych do postanowień niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy Pzp. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający           Wykonawca 

 


