
 
 
 

 

    Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA nr ………………..2019 

(wzór) 

 

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

Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 676-217-83-37, REGON 

351554287, 

w imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 

30-003 Kraków, NIP 677-235-14-58, REGON 121385785,  

reprezentowanym przez:  

Jarosława Chodźko -  Dyrektora,  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………….., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

I. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

II. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu Małopolskie Talenty.  

III. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego,   w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza  

i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 

Wsparcie uczniów zdolnych. 

 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych  

w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) w projekcie Małopolskie 

Talenty, w  okresie od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. 

2. Zakres zadań Wykonawcy obejmuje:  

a) Zapewnienie kadry do zajęć, tj. kadry podstawowej: 16 osób do przeprowadzenia 

zajęć z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych oraz 16 osób do 

przeprowadzenia zajęć z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych, w tym:  

5 osób do zajęć z języka angielskiego, 5 osób do zajęć z kompetencji matematyczno-

przyrodniczych , 3 osoby do zajęć z przedsiębiorczości, 3 osoby do zajęć z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz kadry rezerwowej: 6 osób - 2 osoby  

do przeprowadzenia zajęć z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych 



 
 
 

 

oraz 4 osoby do przeprowadzenia zajęć z zakresu kluczowych kompetencji 

przedmiotowych (po jednej  osobie do każdej kompetencji przedmiotowej);  

b) Zapewnienie bazy do zajęć umożliwiającej ich przeprowadzenie,  

tj sal dydaktycznych z wyposażeniem w pomoce dydaktyczne, zlokalizowanych  

w Krakowie oraz materiałów biurowych na potrzeby zajęć. Maksymalna łączna ilość 

godzin zegarowych najmu sal wynosi: w przypadku zajęć z zakresu kluczowych 

kompetencji przedmiotowych - 408 godzin (maks. 16 grup x 25  godzin i 30 minut  dla 

każdej grupy), w przypadku zajęć z zakresu kluczowych kompetencji 

ponadprzedmiotowych - 248 godzin (maks.16 grup x 15 godzin i 30 minut dla każdej 

grupy); 

c) Realizację zajęć zgodnie z  założeniami programów opracowanych przez 

Stowarzyszenie Wiosna, a  w przypadku modyfikacji przebiegu zajęć - zgodnie  

z koncepcją, złożoną na etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 8  

do SIWZ), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Maksymalny łączny wymiar 

godzin dydaktycznych do realizacji wynosi: w przypadku zajęć z zakresu kluczowych 

kompetencji przedmiotowych - 400 godzin dydaktycznych (maks. 16 grup x 25 godzin 

dydaktycznych w każdej grupie), w przypadku zajęć z zakresu kluczowych 

kompetencji ponadprzedmiotowych - 240 godzin dydaktycznych (maks.16 grup  

x 15 godzin dydaktycznych w każdej grupie). 

3. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera Opis przedmiotu zamówienia , który 

jest integralną częścią umowy, zawarty w załącznikach: 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 

2h, 2i, 2j do umowy. 

 

§2 

1. Uczestnicy zajęć zostaną zrekrutowani przez Zamawiającego.  

2. Maksymalna łączna ilość grup objętych zajęciami wynosi 16, w przypadku zajęć  

z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w podziale na: 5 grup z języka 

angielskiego, 5 grup z kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 3 grupy  

z przedsiębiorczości, 3 grupy z technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

3. Faktyczna ilość grup objętych zajęciami będzie zależna  od ilości rekrutowanych 

uczniów, przy czym minimalna gwarantowana ilość grup dla Wykonawcy wynosi:  

3 grupy z języka angielskiego, 3 grupy z kompetencji matematyczno-przyrodniczych, 

2 grupy z przedsiębiorczości, 2 grupy z technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

łącznie 10 grup. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o faktycznej ilości grup w terminie do 30 maja 

2019 r.  



 
 
 

 

5. Zmniejszenie ilości grup pociągnie za sobą zmniejszenie łącznej ilości godzin 

dydaktycznych zajęć i zmniejszenie łącznej ilości godzin zegarowych najmu sal. 

                                                        

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale osób 

wskazanych jako kadra podstawowa w załączniku  nr 6 do SIWZ Wykaz osób. 

2. W przypadkach losowych, w szczególności w przypadku choroby lub innych zdarzeń, 

które bezpośrednio dotyczą osoby przewidzianej do prowadzenia zajęć   

i  uniemożliwią jej pracę z wyznaczoną grupą, Zamawiający dopuszcza możliwość 

prowadzenia zajęć przez osoby wskazane  jako kadra rezerwowa w załączniku  nr 6 

do SIWZ Wykaz osób . 

3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, 

o której mowa w ust. 2 niniejszego  paragrafu, niezwłocznie po powzięciu informacji  

o jej wystąpieniu, jednak nie później niż dzień przed planowanym rozpoczęciem 

zajęć, przekazując drogą mailową informację ze wskazaniem: imienia i nazwiska 

osoby, której okoliczności losowe uniemożliwiły przeprowadzenie zajęć, opisem 

zaistniałej okoliczności  losowej, imieniem i nazwiskiem osoby wskazanej  

w załączniku  nr 6 do SIWZ jako kadra rezerwowa, która przeprowadzi  zajęcia.  

 

§4 

Do zadań Wykonawcy, związanych z realizacją umowy, należy:  

a) udział w spotkaniu organizacyjno-merytorycznym, które odbędzie się do 5 dni  

od podpisania umowy; 

b) w przypadku modyfikacji scenariuszy, zadeklarowanej w toku postępowania 

przetargowego, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do  

3 tygodni od podpisania umowy,scenariuszy zajęć, jednolitych dla każdej kompetencji 

na danym etapie edukacyjnym, tj scenariuszy 10 zajęć (8 scenariuszy do zajęć  

z kluczowych kompetencji przedmiotowych i 2  scenariusze do zajęć z kluczowych 

kompetencji ponadprzedmiotowych). Scenariusze muszą być zgodne z wzorem, który 

stanowi załącznik nr 3 do umowy; 

c)  w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do scenariuszy zajęć, o których 

mowa w pkt b) niniejszego paragrafu, dokonanie poprawek, zgodnie  

z otrzymanymi zaleceniami, w terminie do 7 dni od otrzymania uwag. Uzyskanie 

akceptacji dla scenariuszy zajęć jest warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę 

realizacji zajęć; 



 
 
 

 

d) prowadzenie dokumentacji zajęć (dziennik zajęć i karta oceny nabycia kompetencji 

dla każdej grupy), zgodnie z wzorami, dostarczonymi przez Zamawiającego w wersji 

elektronicznej, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  oraz przekazanie 

Zamawiającemu  kompletnej, wypełnionej dokumentacji zajęć w terminie do 7 dni od 

zakończenia realizacji zajęć – pocztą lub osobiście do Biura Merytorycznego projektu 

w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61; 

e) przeprowadzenie ewaluacji zajęć z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych 

i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych z wykorzystaniem ankiet 

ewaluacyjnych, dostarczonych przez Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

zajęć oraz przekazanie wypełnionych ankiet Zamawiającemu w terminie do 7 dni od 

zakończenia realizacji zajęć – pocztą lub osobiście do Biura Merytorycznego projektu 

w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61; 

f) powielenie i dostarczenie do miejsca realizacji zajęć kompletu materiałów 

szkoleniowych w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w grupach; Wykonawca  

nie może przekazywać uczestnikom szkolenia żadnych materiałów informacyjnych 

ani promocyjnych związanych z prowadzoną przez siebie działalnością; 

g) stosowanie we wszystkich prezentacjach i materiałach wyłącznie logotypów 

przekazanych przez Zamawiającego; 

h) bieżące kontakty z administratorem sal wykorzystywanych na potrzeby zajęć, 

szczególnie w sprawach związanych z funkcjonowaniem sieci internetowej, hasłami 

dostępu do Internetu, sprzętu ICT; 

i) oznakowanie sal dydaktycznych; 

j) w przypadku, gdy na liście uczestników LSMT, o której mowa w  § 6 pkt e), znajdą 

się osoby niepełnosprawne, dostosowanie warunków realizacji wsparcia  

do wymogów określonych w wytycznych, w szczególności w Standardach 

dostępności dla polityki spójności 2014-2020;  

k) bieżąca współpraca z Zamawiającym na wszystkich etapach realizacji zamówienia. 

 

§5 

Do zadań osób prowadzących zajęcia należy: 

a) prowadzenie zajęć zgodnie ze scenariuszami zawartymi w programach 

przygotowanych przez Stowarzyszenie Wiosna lub zgodnie ze scenariuszami 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego – w przypadku modyfikacji programów. 



 
 
 

 

b) przybycie na miejsce realizacji zajęć nie później niż na 30 minut przed planowaną 

godziną ich rozpoczęcia oraz przygotowanie sal do zajęć, w tym  przygotowanie 

potrzebnych na dany dzień pomocy dydaktycznych, w przypadku zajęć 

informatycznych - wgranie oprogramowania niezbędnego do realizacji zajęć, (nie 

dotyczy pakietu Microsoft Office , który jest wymaganym elementem standardowego 

oprogramowania we wszystkich salach); 

c) realizacja zajęć zgodnie z podanym harmonogramem, w szczególności punktualne 

rozpoczynanie i kończenie zajęć. 

§6 

Do zadań Zamawiającego należy:  

a) dostarczenie Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, elektronicznej wersji materiałów 

pomocniczych na potrzeby zajęć dla uczniów, opracowanych przez Stowarzyszenie 

Wiosna (Karty pracy, instrukcje do ćwiczeń, przykładowe prezentacje  itp.); 

b) w przypadku modyfikacji scenariuszy, zadeklarowanej przez Wykonawcę w toku 

postępowania przetargowego, przekazanie Wykonawcy uwag do scenariuszy zajęć,  

o których mowa w  § 4 pkt b), w terminie do 7 dni od ich otrzymania; 

c) zapewnienie pomocy dydaktycznych - materiałów i narzędzi, przewidzianych  

w programach  zajęć LSMT z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych   

dla II i III etapu ; 

d) przekazanie Wykonawcy  elektronicznej wersji wzorów obowiązującej dokumentacji, 

o których mowa w § 4 pkt d), w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć; 

e)  przekazanie Wykonawcy listy uczestników LSMT w podziale na grupy, w terminie  do 

7 dni przed rozpoczęciem zajęć;  

f) przekazanie Wykonawcy ankiet ewaluacyjnych najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć; 

g) pełnienie nadzoru metodycznego, w tym obserwacje zajęć . 

§ 7 

1. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę będą:  

a) zatwierdzone przez Zamawiającego scenariusze zajęć, o których mowa w § 4,  

pkt b) i c); 

b) podpisy w dziennikach zajęć; 

c) protokoły odbioru sporządzone odrębnie dla  każdej grupy, podpisane przez osobę 

wskazaną w § 13 umowy, w terminie do 7 dni od zakończenia danego szkolenia; 

wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 



 
 
 

 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 pkt c)  niniejszego paragrafu, zostaną  sporządzone 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy.  

3. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest terminowe przekazanie przez Wykonawcę 

kompletnej, prawidłowo wypełnionej dokumentacji, o której mowa w  § 4 pkt d)  

oraz wypełnionych ankiet ewaluacyjnych, o których mowa w § 4 pkt e). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu, jeżeli realizacja 

usługi nie będzie zgodna z wymogami wynikającymi z niniejszej umowy oraz 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone 

według stawek brutto podanych w formularzu cenowym, złożonym na etapie 

postępowania przetargowego, który stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy tj.: zrealizowanie 

maksymalnie  400 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu kluczowych kompetencji 

przedmiotowych, zrealizowanie maksymalnie 240 godzin zajęć z zakresu kluczowych 

kompetencji ponadprzedmiotowych, wynajem sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem 

na maksymalnie 408 godzin zegarowych do zajęć z zakresu kluczowych kompetencji 

przedmiotowych oraz wynajem sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem na 

maksymalnie 248 godzin zegarowych do zajęć z zakresu kluczowych kompetencji 

ponadprzedmiotowych wynosi  maksymalnie:  ……. złotych netto 

(słownie:………………………………………..), wartość wraz z podatkiem VAT: 

………………………………brutto (słownie złotych: ……………………..). 

3. Zgodnie  z zapisami § 2 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

zmniejszenie ilości grup, adekwatnie do stanu rekrutacji uczniów. W ślad za tym, 

zmniejszeniu może ulec łączna ilości godzin dydaktycznych zajęć i łączna ilości godzin 

zegarowych najmu, adekwatnie do ilości grup. 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną ilość godzin 

dydaktycznych i faktyczną ilość godzin najmu sal, zgodnie ze stawkami ryczałtowymi 

określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.   

5. Podane ceny są cenami ryczałtowymi i zawierają wszystkie składowe niezbędne  

do wykonania zamówienia, w tym m. innymi: koszty przygotowania prowadzących 

zajęcia, koszty osobowe, VAT, inne podatki oraz wszystkie inne koszty wynikające  

z realizacji umowy.  

 



 
 
 

 

§ 9 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne na podstawie dokumentów 

potwierdzających realizację umowy, wymienionych w §7 ust. 1 i ust. 3  

oraz rachunku/faktury, wystawionego/wystawionej przez Wykonawcę w terminie do  

10 dni od zakończenia realizacji umowy. 

2. Rachunek/ fakturę należy doręczyć do siedziby Zamawiającego, tj do Małopolskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23. 

3. Rachunek / fakturę należy wystawić następująco:  

Nabywca: Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22; 31-156 Kraków, NIP: 676-217-

83-37 

Odbiorca: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23; 30-003 

Kraków. 

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu  prawidłowo wystawionego rachunku / faktury. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§10 

1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowań będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §8, ust. 2, za 

wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, 

b) w wysokości 30% należności, która przysługiwałaby Wykonawcy za zajęcia w danej 

grupie, w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uchybienia w realizacji zajęć w 

danej grupie; 

c) w wysokości 30 % należności, która przysługiwałaby Wykonawcy za wynajem danej 

sali, w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uchybienia w spełnieniu warunków 

najmu i wyposażenia danej sali, określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, 

Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze 

pisemnego powiadomienia Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich 

zmianach - uaktualniać informacje dotyczące nazwisk osób odpowiedzialnych za 

realizację przedmiotu umowy, adresu, telefonów kontaktowych. Każdorazowe  

niedopełnienie tego obowiązku uważane będzie również za nienależyte wykonywanie 

usługi. 



 
 
 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli jakości merytorycznej realizacji 

zamówienia przez delegowanych przez siebie pracowników lub przedstawicieli innych 

uprawnionych instytucji. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzoną 

szkodę. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§11 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do wszystkich przedmiotów prawa 

autorskiego (utworów) powstałych w wyniku wykonania lub w związku z wykonaniem 

niniejszej Umowy. 

2. Przejście autorskich praw majątkowych do utworu, następuje z chwilą wydania jego 

materialnych nośników Zamawiającemu lub z chwilą wysłania (przekazania) utworu 

Zamawiającemu za pośrednictwem teleinformatycznych środków przekazu, bez 

ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez 

Zamawiającego lub podmioty przez niego wybrane dowolnych zmian w utworach,  

do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie niniejszej 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zadanie nie naruszy praw majątkowych 

osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac wchodzących w zakres 

przedmiotu niniejszej Umowy, w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne,  

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów 

ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku  

z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

 

§ 12 

     W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony, Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych  

w związku z realizacją niniejszej umowy. 



 
 
 

 

§13 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu niniejszej 

umowy jest ………………………………………………………………., tel……….; e-

mail:…………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest 

………………………………………………………………….. , tel……….; e-mail:…………. 

3. Jeżeli któraś z osób wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie będzie mogła 

czasowo lub na stałe wykonywać swoich obowiązków, odpowiednio Zamawiający lub 

Wykonawca wskażą pisemnie inną osobę/osoby upoważnioną/upoważnione  do stałego 

lub czasowego zastępstwa.  

4. O każdej zmianie numeru telefonu, numeru faksu lub adresu e-mail 

Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest poinformować Zamawiającego /Wykonawcę 

pisemnie, pod rygorem uznania za prawidłowe ostatnio podanych numerów i adresów. 

 

§14 

1. Wszelka korespondencja związana z umową prowadzona będzie w formie pisemnej za 

potwierdzeniem odbioru, z wyłączeniem sytuacji dla których niniejsza umowa przewiduje 

także inną formę. 

2. Korespondencja dla Zamawiającego wysyłana będzie na adres: Małopolskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków.  

3. Korespondencja dla Wykonawcy wysyłana będzie na adres:…………………  

4. O każdej zmianie adresu wskazanego w ust. 2 i 3 Wykonawca/Zamawiający 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego/Wykonawcę pisemnie, pod rygorem 

uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych na ostatnio podany adres. 

5. Nieodebrane listy polecone, dotyczące spraw związanych z wykonaniem niniejszej 

umowy wysłane przez Zamawiającego/Wykonawcę na wskazany wyżej adres  

z uwzględnieniem uwag dotyczących jego zmian, traktowane będą w skutkach dla 

umowy jako doręczone prawidłowo. 

 

§15 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 24 maja 2019r. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu i miejsca świadczenia usługi: 



 
 
 

 

a) w sytuacji zaistnienia zdarzeń losowych lub na skutek działania tzw. sił wyższych  

(tj. wojna, klęski żywiołowe, strajki itp.) przed bądź w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub w znacznym stopniu 

opóźniających realizację przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

a leżących po stronie Zamawiającego (np. przedłużająca się procedura przetargowa) lub 

związanych z organizacją wyjazdu przez Departament Edukacji Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (np. przedłużająca się procedura 

przetargowa w ramach postępowania na usługę organizacji wyjazdowych warsztatów 

letnich pn. Letnia Szkoła Młodych Talentów); 

4. Zmiana terminu i miejsca realizacji przedmiotu umowy, wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  

 

§16 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Zamawiającego dla celów związanych z wykonaniem niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§17 

1. Do zadań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy należy ponadto 

podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i postępowanie 

zgodnie z jej zapisami, w tym - wystawienie imiennych upoważnień  swoim pracownikom 

do przetwarzania danych osobowych i przekazanie Zamawiającemu  wystawionych 

upoważnień oraz ich ewidencji nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji LSMT.  

2. Wykonawca nie może zbierać od uczestników żadnych danych osobowych do celów 

niezwiązanych bezpośrednio z realizacją  LSMT. 

 

§18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego.  

 

Załączniki do umowy 



 
 
 

 

Załącznik nr 1 - Koncepcja zajęć przedstawiona na etapie postępowania przetargowego  

( zał. nr 8 do SIWZ)  

Załączniki nr: 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 - Wzór scenariusza zajęć 

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy złożony na etapie postępowania przetargowego  

( zał. nr 1A do SIWZ)   

Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru  
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