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Załącznik nr 2 - Wzór umowy 

 

UMOWA  

 

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 

zł, reprezentowaną przez: 

1. ................................. – ...................................... 

2. ................................ – ....................................... 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

 

……………………… z siedzibą w …………………, ul. ……………………………….., numer REGON: 

………………………, numer NIP: ……………………… 

reprezentowaną przez: 

1. ................................. – ...................................... 

2. ................................ – ....................................... 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

 

Niniejsza umowa jest realizowana i finansowana w ramach projektu pn. „Standardy obsługi 

inwestora w Małopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, 

gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. 

 

 

Na postawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia ………………………….. r. strony 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przygotowanie wizyty studyjnej dla kadry 

kierowniczej JST (2 dni dla ok. 30 osób) do  Opola i Ujazdu, realizowanej w ramach projektu 

pn. „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 

……………………….. r., stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia 

……………………….. r., stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy 

oraz, że posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 
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3. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania wizyty 

studyjnej dla kadry kierowniczej JST (2 dni dla ok. 30 osób) do Opola i Ujazdu w dniach 

30 listopada – 1 grudnia 2021 r. 

 

§ 2 

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewni dla uczestników: 

1) Przejazd klimatyzowanym autokarem we wszystkie miejsca programu wizyty; 

2) Nocleg w hotelu co najmniej 4 gwiazdkowym (Opole), w pokojach 1 – osobowych z 

łazienkami oraz śniadaniem dla wszystkich uczestników. Wszyscy uczestnicy 

delegacji powinni być zakwaterowani w jednym obiekcie. Wykonawca przedstawi w 

Formularzu oferty propozycję dwóch hoteli zgodnych w wymaganiami 

Zamawiającego; 

3) Wyżywienie na miejscu dla wszystkich uczestników wizyty  

1 dzień:  

-dwudaniowy obiad w wersjach: mięsnej lub bezmięsnej do wyboru wraz z deserem 

i napojami dla ok. 35 osób,  

- uroczysta kolacja, składająca się z przystawki, dania głównego w wersjach: 

mięsnej lub bezmięsnej do wyboru, deseru, napojów, w tym toast; Kolacja będzie 

równocześnie  spotkaniem networkingowym z udziałem zaproszonych gości dla ok. 

36 osób. 

2 dzień:  

- dwudaniowy lunch w wersjach: mięsnej lub bezmięsnej do wyboru wraz z deserem 

i napojami dla ok. 35 osób. 

4) Zapewnienie ubezpieczenia KL + NW dla wszystkich uczestników wizyty. 

 

§ 3 

1. Organizacja wyjazdu powinna zostać przygotowana i przeprowadzona zgodnie 

z przedstawionym przez Zamawiającego szczegółowym planem wizyty (dalej: plan). 

2. Plan wizyty zostanie zaproponowany przez Zamawiającego, wszystkie miejsca wizyty 

i punkty programu będą na bieżąco konsultowane z Wykonawcą. 

3. Wizyta powinna być zaplanowana w taki sposób, aby wyjazd odbywał się we wczesnych 

godzinach porannych z Krakowa, a powrót odbywał się w godzinach późno-

popołudniowych lub wieczornych do Krakowa dnia następnego. 

4. W terminie do 2 tygodni od zakończenia szkolenia Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić i przedstawić zamawiającemu raport końcowy, podsumowujący wizytę 

studyjną.  

§ 4 

1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy w terminach określonych zgodnie z 

§ 2 Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości: ……………… 

zł (słownie: …………………… złotych), 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 faktur.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia trzech faktur: pierwsza będzie 

obejmowała wynagrodzenie finansowane z Projektu, druga będzie obejmowała 

wynagrodzenie finansowane przez spółkę KPT sp. z o.o., natomiast trzecia będzie 

obejmowała wynagrodzenie finansowane przez Województwo Małopolskie. Podstawą 

wystawienia faktur będzie stwierdzenie przez Zamawiającego terminowego i 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, dokonywane po zaakceptowaniu przez 
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Zamawiającego raportu końcowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w jakich 

częściach i na jaki podmiot będą wystawiane faktury.  

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. 

5. 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. 

 

§ 5 

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. 

 

§ 6 

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. 

 

§ 7 

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 umow`y 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 niniejszego zamówienia, w tym 

niestosowanie się do planu wizyty,  

po doręczeniu Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszania umowy 

i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy do zaprzestania 

naruszania umowy.  

2. 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. 

§ 8 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
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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, w szczególności w sytuacjach określonych w § 7 ust. 1 umowy 

– w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, 

b) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę wydawanych przez Zamawiającego 

poleceń lub wytycznych związanych ze sposobem wykonania niniejszego 

zamówienia – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 

4 ust. 1 niniejszej umowy za każde stwierdzone naruszenie, 

c) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę warunków zgodnych z zapytaniem 

ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia i zaakceptowanym planem: w 

szczególności transportu albo noclegu w hotelu – w wysokości 1% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każde stwierdzone 

naruszenie dla każdego uczestnika wizyty. Kara nie będzie naliczana, jeśli 

naruszenie będzie wynikało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

4. Strony postanawiają, iż naliczona wysokość kar umownych nie przekroczy 70% 

wynagrodzenia brutto, o którym stanowi § 4 ust.1 Umowy. 

5. Kary umowne będą nakładane w formie noty obciążeniowej, bez konieczności 

uprzedniej notyfikacji czy reklamacji. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wartość należnych kar umownych. 

 

§ 9 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

istotnym interesie Zamawiającego, a czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku możliwości realizacji 

przedmiotu umowy z powodu sytuacji epidemicznej 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. 

 

§ 10 

Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w 

związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, 

technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych 

dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 

o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanową inaczej. 
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§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się, o ile zaistnieje taka konieczność, do przetwarzania, w 

tym zbierania danych osobowych uczestników usługi oraz do uzyskania od każdego 

uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem 

dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”). 

2. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przetwarzanie danych osobowych na 

warunkach i zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia.  

3.  Wykonawca zastosuje przy przetwarzaniu danych środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę danych, określone w  art. 32-36 Rozporządzenia  

 

§ 12 

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, 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 poczty elektronicznej. 

5. 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, wraz ze wskazaniem cen tych noclegów. 

§ 13 

1. Mając na uwadze postanowienia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:  

1) Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 

14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy i które przekazał 

Zamawiającemu; 

2) Zamawiający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy i które przekazał Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 

RODO, do których zobowiązany jest Zamawiający, wobec osób fizycznych, których 

dane osobowe zostały przez niego udostępnione Zamawiającemu, w celu realizacji 

niniejszej Umowy. 
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3. Zamawiający wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem 

przekazania ich treści przez Wykonawcę osobom, których dane osobowe zostały 

Zamawiającemu udostępnione w związku z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z 

art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO: 

1) osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

u Zamawiającego  jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: 

iod@kpt.krakow.pl 

2) udostępnione Zamawiającemu dane będą przetwarzane w celach związanych z 

wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych  jest prawnie uzasadniony interes - 

Zamawiającego, a także prawnie uzasadniony interes Wykonawcy, któremu dane 

zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i 

efektywnej realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.  

3) Zamawiający przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, 

nazwisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Wykonawcę; 

4) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych 

usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego. 

5) dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Zamawiającego odnoszących się do realizacji zawartej umowy, 

stanowiących podstawę tego przetwarzania, jak również związanych z 

przedawnieniem ewentualnych roszczeń. 

 

§ 14 

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

nieważności. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych do postanowień niniejszej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług turystycznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca  

 

 

 


