
 
 

 
 

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 

 

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

…………………, 

 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

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

 

§ 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. 100 osób w związku z organizacją zamkniętego spotkania networkingowego podczas 

wydarzenia Digital Dragons Academy, który planowana jest na dzień 5 listopada 2022 roku (sobota), realizowany 

w ramach projektu „Kreatywna Małopolska II”. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Krakowskiego Parku 

Technologicznego Sp. z o.o. przy ul. Podole 60 w Krakowie (zwany dalej „usługa cateringowa”). 

2. Planowana godzina rozpoczęcia wydarzenia to 10:00, a zakończenia – 16:00. Ostateczna ilość uczestników będzie 

zgłoszona Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 

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

4. Strony ustalają termin realizacji umowy do 5 listopada 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. Menu składające się z dań finger food uwzględniające dania wegańskie i wegetariańskie takie jak np:  

i. mini burgery  

ii. tarty na słono w 3 różnych wariantach 

iii. mini pizze  



 
 

 
 

iv. Hummus lub inne pasty z warzywami 

v. dania z kuchni azjatyckiej na ciepło: np. bułeczki bao, pierożki dim sum  

vi. Tortille, nachos z guacamole itp  

b. deser w trzech różnych wariantach (np. muffiny, brownie, tarta z owocami, musy, owoce) 

c. Pakiet open bar – napoje gorące, woda, soki, (w ekologicznych kubkach) alkohol: piwo lane (w 

ekologicznych kubkach) 

d. Organizacja przestrzeni: wynajem oraz ustawienie stolików koktajlowych, hokerów, obrusów, zastawy 

e. Obsługa wydarzenia (kucharska, porządkowa, zarządzająca) 

f. Infrastruktura bufetowa oraz obsługa wydarzenia 

g. Podpięcia prądowe 

h. Montaż oraz demontaż strefy cateringowej 

i. Zapewnienie miejsc siedzących dla uczestników w postaci przenośnych ław, krzeseł 

j. Transport 

k. Dekoracje kwiatowe bufetów  

2) 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. 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.  

4. Ostateczne menu strony ustalą w dniu zawarcia umowy.  

 

§ 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.  

2. Zamawiający zapewni: przyłącze prądowe o mocy minimum 20kV/230W, kontener na śmieci o pojemności 

minimum 6m3.  

 

§ 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. Finalna liczba uczestników, jednakże nie mniejsza niż 70 osób, zostanie podana przez Zamawiającego na 14 dni 

przed ostatecznym terminem realizacji zamówienia. Wynagrodzenie zostanie zapłacone za ilość uczestników 

podaną przez Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  

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



 
 

 
 

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

6. 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. 

7. 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 umowy,  

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

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

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 umowy. 

4) stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji usługi, o której  mowa w §1i § 2, 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 umowy, 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 umowy.  

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.   

 

§ 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) w przypadku nienależytego wykonywania umowy, mogącego powodować niepełną realizację celów 

zamówienia, w terminie do 7 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach;  

3) 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 7 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach;  



 
 

 
 

4) 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.  

6. W przypadku, o którym stanowi ust. 1 lub ust. 2 Zamawiający zwróci uzasadnione i udokumentowane koszty 

poniesione przez Wykonawcę do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy.  

7. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego zwrotu 

wszelkiej dokumentacji i materiałów otrzymanych od Zamawiającego w toku realizacji umowy.  

 

§ 7 

Zmiana umowy 

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

rygorem nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji, o którym mowa w §1 ust. 4 w 

przypadku zmiany terminu spotkania networkingowego. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

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. 

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. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Za bieżące kontakty ze strony Wykonawcy z Zamawiającym odpowiadać będzie Pan Dawid Szopa e-mail: 

dszopa@kpt.krakow.pl, nr tel. +48 690 049 500 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 przepisy 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 

 


