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Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

Umowa nr ……………………………... 

 

zawarta w Krakowie, 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 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

000058058, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa — Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 25 372 000,00 zł, reprezentowaną przez: 

 
_______________  – _______________ 

_______________  – _______________ 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

………………………………………….., prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą:……………………………………………………….……, adres: 

………………………………………………….. posiadającą numer NIP: …………….., REGON …………………, 

 

zwaną w dalszej części umowy 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”. 

 

 

§ 1 

Przedmiot i terminy wykonywania umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zapewnieniu i organizacji 

usługi cateringowej dla ok. 25 osób na potrzeby szkoleń dla kadry merytorycznej i zarządzającej JST w 2022 r., 

realizowanych w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Szkolenia odbywać się będą w 

siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. przy ul. Podole 60 w Krakowie (zwane dalej „szkolenia”). 

2. Planowana godzina rozpoczęcia szkoleń to 9:00, a zakończenia – 16:00. Ostateczna ilość uczestników będzie 

zgłaszana Wykonawcy na 3 dni przed planowanym szkoleniem.  

3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………….. 2022 roku. 

4. Harmonogram szkoleń:  

1) 17, 18, 19, 26 maja 2022 r. – 4 szkolenia 

2) 7, 9, 22, 23 czerwca 2022 r. – 4 szkolenia 

3) 4, 5, 11, 12 października 2022 r. – 4 szkolenia 

4) 15, 16, 22, 23, 30 listopad 2022 r. – 5 szkoleń 
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5) 1, 6, 7 grudnia 2022 r. – 3 szkolenia 

 

Łączna ilość szkoleń wynosi 20. Podane powyżej terminy mogą ulec zmianie wskutek nieprzewidzianych 

okoliczności. O zmianie terminu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

5. Zapotrzebowanie ilościowe może wahać się w zależności od ilości zgłoszeń uczestników dane szkolenie, dlatego 

też Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej lub większej ilości porcji/1 os. Nie będzie to 

jednak mniej niż 14 osób. Ostateczną ilość osób Zamawiający poda na 3 dni przed planowanym szkoleniem. 

6. Strony ustalają termin realizacji umowy do 31 grudnia 2022 roku. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do: 

1) przygotowania, zorganizowania i wykonania usług zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i ofertą 

Wykonawcy, tj.:Zapewnienie usługi cateringowej, na którą składa się: 

a) przerwa kawowa ciągła: 

i. napoje: świeżo parzona kawa z ekspresu ciśnieniowego (ekspres zapewniony na miejscu szkolenia 

przez Wykonawcę do swobodnego korzystania), mleko, herbata, cytryny, cukier, woda mineralna, soki 

owocowe – 2 rodzaje,  

ii. kruche ciasteczka, owoce sezonowe (2 rodzaje), ciasto – 2 rodzaje  

b) lunch (zupa i II danie - 2 rodzaje, w tym jedno bezmięsne oraz 2 surówki); 

c) stoliki koktajlowe (6 szt.) 

d) zastawa szklana i porcelanowa 

e) obrusy w kolorze czarnym lub szarym 

2) ogólnego nadzoru i koordynacji nad przeprowadzaną usługą.  

3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji usług, w szczególności  

o zamiarze zaprzestania ich świadczenia, 

4) udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych usług na każde żądanie 

Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wniesienia żądania przez 

Zamawiającego.  

 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy.  

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 pkt 1) – 4), Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze 

skutkiem natychmiastowym.  

4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, które powstaną miejscu 

wykonywania usługi, tj. w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków, w wyniku 

działalności Wykonawcy, osób za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, osób działających na jego rzecz lub 

w jego imieniu.  

5. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 3 wersje menu do wyboru, najpóźniej na 7 dni przed planowanym 

szkoleniem. Ostateczny wybór menu należy do Zamawiającego. 
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których 

Wykonawca może oczekiwać w celu prawidłowej realizacji umowy.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za należyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, w zakresie zawartym w opisie przedmiotu zamówienia, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie do wysokości ………….PLN brutto (słownie: ………………… 00/100) w tym: 

…….. zł brutto /osoba. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy (po każdym szkoleniu) na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur za rzeczywistą ilość osób, zgłoszonych przez Zamawiającego przed szkoleniem, jednak nie 

mniej niż 14 os. Wynagrodzenie będzie płatne przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego.  

3. Płatności będą dokonywane w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

4. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

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 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy.  

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku: 

1) wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% kwoty brutto,  

o której mowa w § 4 ust. 1,  

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% 

kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1;  

3) odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 30% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1  

4) stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania lub zadań, o których mowa w §1, które jednak nie stanowi 

podstawy do uznania umowy za nienależycie wykonywaną w całości – w wysokości 1% kwoty brutto o której 

mowa w § 4 ust. 1 za każdą nieprawidłowość.  

2. Strony ustalają, iż maksymalna łączna wysokość naliczonych kar umownych może wynieść 50% kwoty brutto,  

o której mowa w § 4 ust. 1.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie 

księgowej w terminie 14 dni od otrzymania noty.   
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§ 6 

Odstąpienie od umowy 

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

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wprowadzenia ograniczeń w organizacji imprez  

i innych spotkań w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, 

uniemożliwiających organizację wydarzenia, będącego przedmiotem umowy – w terminie do 7 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych powyżej. 

3. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia nawet przed terminem 

wykonania umowy: 

1) jeżeli dotychczasowy przebieg realizacji Umowy wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym należyte 

wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie, w terminie do 14 dni od pisemnego poinformowania 

Wykonawcy o nieprawidłowościach;  

2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji 

umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu, w terminie 

do 21 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach;  

3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie 

likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie do 14 dni od dnia powzięcia informacji przez 

Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przesłanek wymienionych w niniejszym punkcie.  

4. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.  

5. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej zastrzeżonej  

w umowie.  

 

§ 7 

Zmiana umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy muszą być dokonane w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 8 

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych 

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). 

W związku z realizacją zamówienia  w ramach projektu pn. Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce Wykonawca 

przyjmuje  do wiadomości, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
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2. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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.U.UE.L.2016.119.1, zwane dalej „RODO”  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Standardy Obsługi Inwestora w 

Małopolsce, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

5. Pana/Pani dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591, beneficjentowi realizującemu projekt  - Województwo 

Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 

w realizacji projektu – Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków. Moje dane 
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osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 

specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz 

beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom 

świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów 

teleinformatycznych. 

6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

realizacji zamówienia w ramach projektu i zawarcia umowy. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji; dane osobowe nie będą 

poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10. Może Pan/Pani skontaktować się u beneficjenta z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych 

osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej ido@kpt.krakow.pl  lub z powołanym przez 

administratora Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 

iod@miir.gov.pl. 

11. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17, 18 i 19 RODO. 

12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Za bieżące kontakty ze strony Wykonawcy z Zamawiającym odpowiadać będzie Pani/Pan Małgorzata Regulska-

Hymczak e-mail: mhymczak@kpt.krakow.pl, nr tel. +48 516 327 708 lub inna osoba pisemnie upoważniona. 

2. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego.  

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego,  

4. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o 

ochronie danych osobowych . 

5. Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

Zamawiający           Wykonawca 
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