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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Numer sprawy : BZP-3942-8/2019 

WZÓR UMOWY 

UMOWA NR BZP-………../2019 

 
zawarta w dniu ………………..…. 2019 roku, w Krakowie pomiędzy : 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-157),  

Plac Jana Matejki 13, NIP : 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora 

Uczelni - prof. Stanisława Tabisza przez :  

Kanclerza Uczelni -  dr Jolantę Ewartowską 

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 

a                     

Panem/Panią …………………………………………………….. której/którego dane osobowe zawiera 

oświadczenie stanowiące załącznik do umowy,  

(w przypadku zawierania umowy z osoba fizyczną) 

Firmą ……………….......…………………………………………………………………………......... 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………...……………… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS …………......…………… 

/CEIDG, posiadającym nr REGON …………………….., NIP …………………… reprezentowaną 

przez :  

..................................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………… 
*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy 

będącego osobą prawną)  

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej 

Zamawiający uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy:  

 

Panem/Panią ..……………………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą 

pod nazwą …………...................................................................................………………………..……. 

z siedzibą ……………………………………………..………………………...................…………..…, 

REGON …………………….., NIP ……………………,  

zwaną/zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania              

o zamówienie publiczne, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.) - numer sprawy BZP-

3942-2/2019.  

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są usługi związane z organizacją wyjazdów studyjnych do Mediolanu na 

Targi Fashion Week w latach 2019-2022 dla 80 studentów i 40 osób z kadry dydaktycznej 

Wydziału Architektury Wnętrz ASP w ramach projektu „Projektowanie przyszłości - 

program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-

2022” umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17, zwanego w dalszej części umowy "Projektem". 

2. Zakres przedmiotu umowy: 

1) Zorganizowanie 8 wyjazdów studyjnych do Mediolanu na Targi w latach 2019-2022                              

dla 20 studentów oraz dla 10 osób  z kadry dydaktycznej Wydziału Architektury Wnętrz 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wyjazdy będą organizowane: 
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- w roku 2019 pierwszy wyjazd w kwietniu (20 osób), a drugi wyjazd we wrześniu                  

(10 osób), 

- w latach 2020-2022 w miesiącach luty i kwiecień. 

2) Zapewnienia transportu do miejsca docelowego Mediolan (samolot + komunikacja 

publiczna) dla 15 osób podczas jednego wyjazdu (łącznie dla 120 osób). Wyjazd powinien 

odbyć się do godziny 12.00 w pierwszym dniu pobytu, powrót w godzinach 

popołudniowych/wieczornych w ostatnim dniu przewidzianym na wizytę studyjną.  

3) Zapewnienie biletów komunikacji miejskiej w czasie pobytu w Mediolanie.  

4) Zapewnienie na czas trwania wyjazdu opieki pilota/przewodnika posiadającego orientację                        

w topografii miast i targów, znającego język włoski bądź angielski.  

5) Zapewnienie biletów wstępu na imprezy targowe.  

6) Zapewnienie 3 noclegów dla 15 osób podczas jednego wyjazdu (łącznie dla 120 osób 

podczas 8 wyjazdów) w pokojach dwuosobowych o standardzie minimum hotelu                            

3-gwiazdkowego w granicach miasta Mediolan, z pełnym węzłem sanitarnym. Wykonawca 

zobowiązuje się do zakwaterowania wszystkich uczestników wyjazdu studyjnego w ośrodku 

spełniającym wymogi ustawy Prawo budowlane oraz posiadającym pełne zaplecze sanitarne. 

Preferowane będą oferty zapewniające zakwaterowanie w jednym ośrodku.  

7) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wyżywienia dla wszystkich uczestników  

8 wyjazdów studyjnych: 

a) zgodnie z poniższym harmonogramem:  

- Posiłek w dniu przyjazdu - obiadokolacja.  

- Posiłki w drugim dniu pobytu - śniadanie + obiadokolacja.  

- Posiłki w trzecim dniu pobytu - śniadanie + obiadokolacja.  

- Posiłek w dniu powrotu - śniadanie.  

b)  specyfikacja posiłków:  

- Śniadania: szwedzki bufet - różnego rodzaju: pieczywo, sery, wędliny, warzywa/owoce, 

mleko, płatki śniadaniowe, kawa/herbata (wraz z dodatkami: cukier, śmietanka, cytryna);  

- Obiadokolacje z deserem (zupa; danie główne: przynajmniej 1 danie główne mięsne 

podczas całego wyjazdu, gramatura: nie mniej niż 150g /os., dodatki typu ziemniaki/ryż - 

gramatura: nie mniej niż 100g /os., świeże surówki/ warzywa lekko obgotowane - 

gramatura: nie mniej niż 100g /os.), kawa/herbata, deser np. ciasto domowe. Przygotowane 

posiłki powinny spełniać najwyższe standardy i być przygotowane na bazie produktów 

najwyższej jakości i zgodnie z normami HACCP. 
 

3. Wymagania w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia:  

a) Wykonawca winien dokonywać rezerwacji połączeń lotniczych i sprzedaży biletów lotniczych                      

z uwzględnieniem najkrótszych połączeń na danej trasie oraz z uwzględnianiem najniższych                         

z dostępnych taryf publikowanych i stawek negocjowanych oraz stawek promocyjnych,                    

w klasach wymaganych przez Zamawiającego (tzn. co do zasady w klasie II  (ekonomicznej), 

w ramach wyjątku w klasie I (business)), a także w klasie przewoźników tzw. Tanie Linie 

Lotnicze. 

b) Po dokonaniu rezerwacji, wykonawca zobowiązany jest do pisemnego jej potwierdzenia (za 

pośrednictwem poczty elektronicznej), w której musi zawrzeć dane rezerwacji, wraz z ceną 

biletu(ów) lotniczego(ych), związanego z zagraniczną podróżą służbową oraz termin wykupu. 

c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenia KL i NNW dla wszystkich 

uczestników wyjazdu studyjnego, na przejazd oraz cały czas pobytu. 
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4.  Integralną część składową niniejszej umowy stanowi dokumentacja Projektu.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją Projektu oraz z założeniami wykonania 

przedmiotu umowy określonymi w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że osoba wykonująca czynności objęte przedmiotem umowy                       

w zakresie organizacji i obsługi imprez turystycznych krajowych i zagranicznych będzie 

zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w wymiarze min. pół etatu jako jego 

pracownik w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

2018 poz. 108), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres 

realizacji niniejszej umowy. 

7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
zanonimizowane kopie umów o pracę zawarte przez Wykonawcę/Podwykonawcę, bądź 
też kopii dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie 
społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. pracowników wykonujących 
czynności, o których mowa powyżej. Pod pojęciem zanonimizowanych dokumentów 
Strony rozumieją dokumenty niezawierające danych osobowych ww. pracowników 
w rozumieniu 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  (zwane dalej „RODO” - DZ.U.UE.L.2016.119.1.), za wyjątkiem 

danych obejmujących imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich 

informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowanych kopii ww. dokumentów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować 
naliczeniem kar umownych zgodnie z § 7 ust. 5 umowy. 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe 
u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą 
z realizacji niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przed dokonaniem odbioru 
przedmiotu umowy do naprawienia wszelkich szkód wynikających z realizacji umowy. 

10. O ile w ofercie przewidziano udział podwykonawców, zlecenie wykonania, części umowy 
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 
wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 

 

§ 2. 

 

1. Wykonawca udostępni dla celów związanych z realizacją Projektu telefon kontaktowy: 

..............................., e-mail: ................................... 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonywania niniejszej umowy jest 

przedstawiciel Zamawiającego pan/i …………… tel. … ………… e-mail ..…………………..…... 

 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, iż:  
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a) posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, zapewniające świadczenie usług 

objętych umową na najwyższym poziomie, terminowo, w sposób staranny i sumienny, według 

standardów i norm w tym zakresie stosowanych, 

b) przy wykonywania przedmiotu umowy przestrzegał będzie przepisów prawa, postanowień 

niniejszej umowy  oraz ewentualnych szczegółowych zaleceń Zamawiającego,   

c) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, zachowa pełną poufność 

w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim 

oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich                                         

i obowiązującego prawa.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy osobiście. Wykonawca nie może 

powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy koniecznej pomocy przy realizacji   

 przedmiotu niniejszej umowy, w tym dostarczyć Wykonawcy wszystkich żądanych przez niego   

 informacji i dokumentów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli realizacji zadań objętych  

   przedmiotem umowy oraz wglądu do dokumentacji projektu. Wykonawca jest zobowiązany do  

   uczestnictwa w kontrolach Projektu. 

 5. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do kontroli 

wszystkie materiały pozyskane i wytworzone w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy.  

§ 4. 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 roku. 

2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania wyjazdów 

zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1) Pierwszy wyjazd studyjny dla 20 osób: kwiecień 2019 r.  

2) Drugi wyjazd studyjny dla 10 osób: wrzesień 2019 r.  

3) Trzeci wyjazd studyjny dla 15 osób: luty 2020 r. 

4) Czwarty wyjazd studyjny dla 15 osób: kwiecień 2020 r. 

5) Piąty wyjazd studyjny dla 15 osób: luty 2021 r. 

6) Szósty wyjazd studyjny dla 15 osób: kwiecień 2021 r. 

7) Siódmy wyjazd studyjny dla 15 osób: luty 2022 r. 

8) Ósmy wyjazd studyjny dla 15 osób: kwiecień 2022 r. 

Dokładne daty wyjazdów w roku 2020, 2021 oraz 2022 uzależnione będą od terminu organizacji 

Targów w Mediolanie i znane będą na koniec roku poprzedzającego rok, w którym będzie odbywał 

się wyjazd. 

      https://www.whiteshow.com/woman.php),  
https://www.salonemilano.it/en/ 

§ 5. 

 

1. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

……………….. złotych brutto (słownie: ………………………………..), z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.  

https://www.whiteshow.com/woman.php
https://www.salonemilano.it/en/
https://www.salonemilano.it/en/
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2.  Wynagrodzenie brutto za organizację jednego wyjazdu studyjnego wynosi: ……………. zł. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie 

czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, nawet, jeśli 

czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca  nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie 

mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej 

umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 uwzględnia przede wszystkim: cenę biletów 

lotniczych, ubezpieczenie, bilety wstępu na targi, bilety komunikacji miejskiej, a także koszty 

noclegów, wyżywienia, koszty pracy, wyżywienia i noclegów pilota/przewodnika. 

5. Wypłata należności, o której mowa w ust. 2 zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę po potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela 

Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

6. Rozliczenie z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi częściowymi 

rachunkami/fakturami VAT (zapis zostanie dostosowany do Wykonawcy) wystawionymi przez 

Wykonawcę po wykonaniu określonego zakresu usług stanowiących przedmiot umowy.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                          

w rachunku/fakturze w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia płatnikowi prawidłowo 

sporządzonego rachunku/prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

8. Datą dokonania zapłaty należności z rachunku/faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

   9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z należnej mu kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych  i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeżeli jest to wymagane w myśl  

obowiązujących  przepisów. 

  10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za utratę środków finansowych z funduszu 

Projektu, spowodowaną jego działaniem, bądź zaniechaniem.  

 

§ 6. 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności 

zależnych od Wykonawcy - niewykonania przedmiotu umowy w terminie lub niedotrzymania 

innych warunków umowy :  

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

wykonanie umowy lub jej części w terminie 7 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy 

o nieprawidłowościach, 

2) w przypadku nienależytego wykonywania umowy, mogącego powodować niepełną realizację 

celów Projektu w terminie 7 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy                                      

o nieprawidłowościach, 

3) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej cześć 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 7 dni od pisemnego poinformowania Przyjmującego 

zlecenie o nieprawidłowościach, 

4)  jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo 

oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach 

warunkujących odstąpienie od umowy,        
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5) Wykonawca wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, 

6) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego, 

7) Wykonawca nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych. 

2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.  

W takim przypadku kary umowne nie będą stosowane. 

 

§ 7. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

niewykonanego zakresu przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego zakresu przedmiotu umowy 

za każdy taki przypadek.  

4. Nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy jest każdy przypadek realizacji umowy w sposób 

niezgodny z opisem i zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy np. zarezerwowanie hotelu                    

o standardzie nie takim jak wymagał Zamawiający, posiłki niezgodne z wymaganym opisem.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku 

zwłoki w przedłożeniu kopii dokumentów pracowników wykonujących czynności 

wskazane w § 1 ust. 6 umowy na wezwanie Zamawiającego, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc 

od dnia następnego po upływie określonego w § 1 ust. 7 umowy. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, 

w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące 

podstawę do ich naliczenia. 

8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar 

umownych, co nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Zamawiającego. Kary umowne 

mogą podlegać łączeniu. Roszczenie o zapłatę staje się wymagalne począwszy od dnia następnego 

po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie 

stanowiące podstawę do ich naliczenia. 

§ 8. 

Ochrona informacji niejawnych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego albo powziętych w związku z wykonaniem 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych,                  

a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy służbowej. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady postępowania                        

z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

umowy, które obowiązują u Zamawiającego. 

4. W przypadkach konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca 

zapewni ze swojej strony udział w realizacji umowy osób posiadających odpowiednie 

poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412). 

5. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych 

oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,                            

a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.         

Nie będą uważane za chronione informacje, które:  

a) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu 

bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron; były już znane zgodnie                   

z prawem Stronie otrzymującej, o czym świadczą wiarygodne dowody; 

b) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej 

Strony;  

c) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną Umowy zgodnie 

z prawem i bez ograniczeń.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, 

podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu 

Umowy. 

7. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, 

wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu 

przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według 

zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych. 

 

§ 9. 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 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 

(Rozporządzenie ogólne o ochronie danych) Zamawiający informuje, iż: 

1)  Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków. 

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@asp.krakow.pl ; 

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu: 

a) wykonania niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia ogólnego  

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1                

lit c) Rozporządzenia ogólnego, 

c) ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Wykonawcą umową,  

czyli przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia ogólnego, 

4) podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do 

zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie 

umowy. 
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5) Wykonawca posiada prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania,  

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi  zgody, 

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania  

– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

6) dane Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. dostawcom usług IT                             

i podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem. 

7)  odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

8) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku 

przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz do momentu przedawnienia 

roszczeń z tytułu umowy. 

9) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane 

są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  

§ 10. 

1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz 

sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z prawidłową 

realizacją przedmiotu umowy oraz zgodnie z poleceniami Administratora, a także zgłaszania faktu 

naruszenia bądź zagrożenia zabezpieczeń danych osobowych. 

2. Na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Zamawiający powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w warunkach 

określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy przypadku wystąpienia następujących 

okoliczności i w określonym niżej zakresie:  

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami (siła wyższa jest rozumiana jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 

nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

jego zobowiązania w części lub całości),  

2) w wyniku konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian obowiązującego prawa 

(wyłącznie w zakresie wynikającym z tych zmian),  
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3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, poprzez ustalenie nowego terminu realizacji 

(daty wyjazdy studyjnego),  ze względu na przyczyny leżące po stronie Wykonawcy lub 

Zamawiającego,  

4) zmiany liczby uczestników wyjazdu studyjnego poprzez jej zmniejszenie lub zwiększenie 

w przypadku uzasadnionego interesu Zamawiającego; 

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 poprzez ustalenie nowych 

zasad realizacji, zgodnie z możliwościami Wykonawcy i pod warunkiem, iż zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego i zapewniały dalszą prawidłową realizację Umowy; 

6) poprawy jakości świadczonych usług lub innych parametrów charakterystycznych dla 

realizacji przedmiotu umowy - w sytuacji zmiany technologii świadczenia na równoważną lub 

lepszą, w szczególności w przypadku gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą 

zapewniały prawidłową realizację Umowy lub ze względu na zmianę obowiązujących 

przepisów prawa; 

7) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych wykonanych usług 

stanowiących przedmiot umowy stosownie do tej zmiany - w przypadku uzasadnionego 

interesu Zamawiającego. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.  

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest zaistnienie sytuacji 

dopuszczającej zmianę oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę.  

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Wszelkie spory po wyczerpaniu możliwości polubownego ich załatwienia, rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających                 

z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający          Wykonawca 
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OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY UMOWY ZLECENIE (dotyczy tylko osób fizycznych) 

Proszę wypełniać DRUKOWANYMI literami 

      

Nazwisko:   .......................................................................................................     

Imiona: .............................................................................................................. 

Tytuł zawodowy/stopień naukowy lub w zakresie sztuki/tytuł naukowy lub w zakresie sztuki: 

Data i miejsce urodzenia:  ................................................................................                                                                   

Imię ojca i matki : ............................................................................. ................ 

Adres zamieszkania z nr kodu pocztowego: ................................................................................... ....................... 

Gmina ....................................................................................................................................................................... 
Adres zameldowania z nr kodu pocztowego (proszę wpisać jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Gmina …................................................................................................................................................................... 

Nr telefonu  

Nr dowodu osobistego a w jego braku – paszportu ..............................................................................................  

PESEL.................................... 

NIP..........................................   (wypełniają wyłącznie osoby dla których NIP jest identyfikatorem podatkowym) 

Nr  i adres Urzędu Skarbowego: ............................................................................................................................. 

 

Oświadczam, że jestem zatrudniony na umowę o pracę ( nazwa i adres Pracodawcy): 

..................................................................................................................................................................................... 

Moje  wynagrodzenie miesięczne z tytułu umowy o pracę wynosi więcej lub jest równe minimalnemu 

wynagrodzeniu za pracę   Tak / Nie*  
 

Prowadzę działalność gospodarczą. Tak/Nie*  

Odprowadzam z tego tytułu składki ( jakie):.............................................................................................................. 

Podstawa wymiaru składek wynosi: 

 - 30  % minimalnego wynagrodzenia* 

- 60 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłoszonego na dany rok* 

 

Oświadczam, że jestem zatrudniony tytułem Umowy zlecenia ( nazwa i adres zleceniodawcy): 

..................................................................................................................................................................................... 

data zawarcia i zakończenia umowy zlecenia: 

moje  wynagrodzenie miesięczne z tytułu umowy zlecenie wynosi więcej lub jest równe minimalnemu 

wynagrodzeniu za pracę  Tak/Nie* 

 

Oświadczam, iż jestem studentem / doktorantem* 

Nazwa  i adres Uczelni: ……........................................................................................................................... ........... 

Nr legitymacji  ............................................................................................................................................................  

Oświadczam, że jestem: emerytem / rencistą*  

Oświadczam, że posiadam stopień niepełnosprawności (jaki) ............................................................................. 

Okres, na który ustalono stopień niepełnosprawności: od............................................ do......................................... 

Oświadczam, że jestem / nie jestem*  zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako bezrobotny / a 

Adres Urzędu Pracy: Grodzki Urząd Pracy 

 

Przynależność do Narodowego Funduszu Zdrowia: (jaki oddział) ...................................................................... 

 

 

Wnoszę / nie wnoszę* o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem: emerytalnym / rentowym / chorobowym* 

  

Przyjmuję do wiadomości, że  jestem zobowiązana/-y do zgłoszenia na piśmie WSZELKICH ZMIAN 

wynikających z niniejszego oświadczenia w ciągu  7 dni od zaistnienia zmiany. 

 

....................................                                                        ................................................................. 

          data                                                                                         czytelny podpis 

* proszę zaznaczyć właściwe  


