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 Umowa nr  
zawarta w Krakowie w dniu ……….…..  roku pomiędzy; 

Galerią Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą w Krakowie, pl. Szczepański 3a, 31-011 
Kraków adres do korespondencji: Rynek Główny 20, 31-008 Kraków,  wpisaną do rejestru 
instytucji kultury Urzędu Miasta Krakowa nr IV/94 z dnia 01.01.1994 r., NIP: 675-000-44-94, 
zwaną dalej Zamawiającym , reprezentowaną przez Zastępcę Dyrektora – Ewę Szafran, na 
podstawie pełnomocnictwa nr UP/BS/37 z dnia 1 marca 2019 r. udzielonego przez Dyrektora 
Marię Annę Potocką 
oraz 
…………………….z siedzibą w Krakowie, ……………………………… , wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa –Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
………………….., o Kapitale Zakładowym w wysokości ………………. zł, posiadającą 
numery NIP: ……………. oraz Regon: ………………., reprezentowaną przez 
………………………., zgodnie z wydrukiem komputerowym, aktualnej informacji o wpisaniu 
do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskanym z Centralnej Informacji KRS z dniu 25.08.2018 r., 
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zwaną w dalszej części umowy  
„Wykonawcą”.  
       

„Strony”, dalej jako  

Z uwagi na wartość niniejszej umowy, która jest niższa niż 130 000,00 złotych nie znajdują do niej 
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a to na 
podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 tejże ustawy. Strony postanawiają, co następuje:  

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu przeglądu, 
konserwacji, urządzeń transportu bliższego w budynkach znajdujących się w dyspozycji 
Zamawiającego, tj. wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia  
TYP Q15E35 udźwig 1,500kg zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Christo Botewa 6,  

2. Szczegółowy opis urządzenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 
 

 

§ 2 

 

Umowa niniejsza obejmuje następujące czynności: 
1. Wykonywanie okresowych co 6 miesięcy, przeglądów urządzenia wraz z oceną sprawności 

technicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji uruchomienia i konserwacji 
producenta oraz w przepisach Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 
dnia 30.10.2018r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i 
modernizacji UTB oraz Ustawą z 21.12.2000r. o Dozorze Technicznym. 

2. Po uzgodnieniu wyceny z Zamawiającym dokonywanie napraw, wymianę uszkodzonych 
podzespołów i części oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji zgodnie § 9 
niniejszej umowy. 

3. Uczestniczenie w okresowym przeglądzie z udziałem UDT w terminie określonym z  
Inspektorem UDT 
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§ 3 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
2. Wykonując czynności określone w § 2 Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzania protokołu z dokonywanych badań, pomiarów i testów, 
2) sporządzania protokołu z prowadzonych czynności przeglądowo-konserwacyjnych, 
3) dokonywania czynności przeglądowo-konserwacyjnych także tych urządzeń i elementów 

instalacji, które w czasie trwania umowy zostały wymienione. 
3. Prace, o których mowa w § 2 wykonują specjaliści serwisu Wykonawcy, którzy potwierdzają 

zakres wykonywanych prac wynikających z umowy własnym podpisem, pieczątką i datą. 
4. Do obowiązków Wykonawcy należy również  prowadzenie dziennika przeglądu konserwacji, 

który powinien zawierać: datę, nazwę urządzenia, opis wykonywanych czynności i 
stwierdzonych usterek, ocenę konserwatora, datę kolejnego przeglądu oraz pieczątkę i 
podpis konserwatora uprawnionego do dokonywania wpisu ze strony Wykonawcy,  

5. Wyniki ze stanu przeglądów i konserwacji urządzenia każdorazowo po dokonanym 
przeglądzie lub teście muszą być wpisane do dziennika przeglądu i konserwacji tego 
urządzenia. 

6. Każdy protokół z zaistniałych zdarzeń, dokonanych prób, badań, testów oraz dokonanych 
czynności przeglądowo-konserwacyjnych winien być dołączony do dziennika przeglądu i 
konserwacji urządzenia. 

7. Osoba upoważniona przez Zamawiającego każdorazowo potwierdza wykonanie   
konserwacji urządzenia.    

8. Dziennik przebiegu prac konserwacyjno-przeglądowych, o którym mowa powyżej stanowić 
będzie własność Zamawiającego i przechowywany będzie przez osobę upoważnioną. 

 
 

§ 4 
 

1. Za wykonanie usług objętych niniejszą umową, w całym okresie jej obowiązywania, 
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto (słownie: 
……………………………………………. 33/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w częściach, w kwotach po 
……………………… zł brutto (słownie: ……………………. …..złotych  53/100) . 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, następować będzie w formie przelewu, na 
rachunek bankowy Wykonawcy, znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Do czasu ujawnienia rachunku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający 
może wstrzymać się z dokonaniem płatności, co nie będzie traktowane jako niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego.  

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół z wykonanych usług 
potwierdzone na piśmie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

6. Datą zapłaty wynagrodzenia będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 5 

 
Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 będzie kwotą ryczałtową i obejmować będzie 
wszystkie koszty związane z należytym i terminowym wykonaniem przedmiotu umowy, 
ewentualnych dojazdów w celu wykonania czynności określonych w § 12, za wyjątkiem kosztów 
określonych w § 9. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia okresowych przeglądów, konserwacji  
i napraw urządzeń zgodnie z zakresem określonym umową oraz do dostarczenia 
potwierdzenia wykonania niniejszych usług upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego 
w terminie do 5 dni po wykonaniu usługi. 

2. Zamawiający zobowiązuje się potwierdzić wykonany zakres usług przez osoby określone  
w § 7. 
 

§ 7 

 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie bieżącej realizacji umowy jest 
……………. (e-mail: ………………..; tel. ………………….). 

2. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest 
…………………. 
(e-mail: ……………. tel. …………………). 
 

§ 8 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępniać pomieszczenia oraz obiekty, w których będą 
prowadzone usługi z częstotliwością wynikającą z umowy. 

2. Przeprowadzanie kontroli sprawności urządzeń instalacji określonych w § 1 odbywać się 
będzie jedynie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający pokrywa koszt uszkodzonych zespołów i części zamiennych przy realizacji 

napraw w okresie trwania niniejszej umowy w przypadku, którym powyższe urządzenia nie 
są objęte gwarancją. 

2. Konieczność naprawy lub zakupu uszkodzonych podzespołów i części do urządzeń 
określonych w § 1 Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie wraz z wstępną kalkulacją ich 
kosztów w przypadku, którym urządzenia te nie są objęte gwarancją producenta. 

3. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na zakup części i podzespołów, które 
posłużą do usunięcia awarii. 

4. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego części lub podzespołów we własnym 
zakresie Wykonawca jest zobowiązany do ich wykorzystania w trakcie wykonywania usług 
określonych w § 2 niniejszej umowy. 

5. W przypadku, w którym urządzenia określone w § 1 są objęte gwarancją, Wykonawca po 
stwierdzeniu usterki zawiadamia niezwłocznie o niniejszym fakcie Zamawiającego oraz 
zobowiązany jest podjąć stosowne działania w celu naprawy zaistniałej usterki przez 
Gwaranta. 

mailto:m.jakubowski@kssip.gov.pl
mailto:p.gawor@insap.pl
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§ 10 

 
 W ramach świadczonej usługi, Wykonawca nieodpłatnie wystawi Zamawiającemu zaświadczenie 
o sprawności technicznej urządzenia celem np. uzyskania zniżek w ubezpieczeniach. 
 

 
 

§ 11 

 

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia określonego w § 1 
Zamawiający powiadomi telefonicznie, mailem lub faksem Wykonawcę (tel. ……………;  
e-mail: ………………; fax: ………….) celem uzgodnienia terminu usunięcia awarii. 
Naprawa uszkodzeń zgłoszonych przez Zamawiającego zostanie podjęta w czasie 
……………………………od chwili zgłoszenia uszkodzenia /zgłoszenie uszkodzenia 
po godz. 15.00 traktowane jest jako zgłoszenie dnia następnego/. 

2. W przypadku konieczności dokonania wymiany uszkodzonych części lub podzespołów 
termin wykonania naprawy będzie wynosił 5 dni licząc od dnia uzyskania przez Wykonawcę 
zgody na zakup części lub w innym terminie uzgodnionym z  Zamawiającym zgodnie z § 9. 

 
§ 12 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość świadczonych usług wynikających  
z niniejszej umowy. 

2. W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków objętych 
umową Zamawiającemu przysługuje po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu do 
wykonania prac prawo odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania prac innemu 
wykonawcy. O potrzebie wykonania prac w trybie zastępczym Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę pisemnie. Kosztami wykonania tych prac zostanie obciążony Wykonawca. 

 
 

§ 14 
 

1. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania usługi i niedostarczenia potwierdzenia 
ich wykonania zgodnie z § 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde 
naruszenie zasad w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w  § 4 
ust.1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
1) opóźnienie w wykonaniu przeglądu urządzenia w wysokości 50 zł, za każdy dzień 

opóźnienia; 
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 1.   
3. Kary umowne przysługują Zamawiającemu niezależnie od stopnia zawinienia Wykonawcy i 

wysokości poniesionej szkody. 
4. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego 

w przypadku poniesienia szkody przenoszącej należną karę. 
5. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty należnych kar 

umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy, począwszy od 
wynagrodzenia należnego bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego naliczenie 

mailto:awarie@insap.pl
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kar. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o 
wysokości i podstawie naliczonych kar umownych. 

6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego 
przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
 

§ 15 
 

Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony: .11.2022 r. – 31.10.2024 r. 
 

 

§ 16 
 

Do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać na gruncie niniejszej umowy 
właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne obowiązujące akty prawne. 
 

§ 18 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 19 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  dla Zamawiającego i  
dla Wykonawcy. 
 
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Deklaracja zgodności 

2. Załącznik nr 2 - Obowiązek informacyjny 

3. Załącznik nr 3-Zakres i harmonogram okresowych przeglądów konserwacyjnych, 

4. Załącznik nr 4-  Oferta Wykonawcy wraz z KRS, aktualna polisa ubezpieczeniowa OC, 

obowiązującymi uprawnieniami   

 

 

Wykonawca       Zamawiający 

……………………………………………………….    ………………………………………………  



str. 6 

 

 

  

Sprawdzono – Główny Księgowy 

 

Sprawdzono – Dział Prawny 

Załącznik 2 do zapytania ofertowego 

 

Obowiązek informacyjny 

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanym dalej „RODO”,  Galeria Sztuki Współczesnej w Krakowie „Bunkier Sztuki” z 

siedzibą w Krakowie informuje, że: 

Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, 

z siedzibą pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 12, NIP 675-000-44-94, 

REGON 000278008, e-mail: sekretariat@bunkier.art.pl, tel. +48 124231243, zwanym dalej 

Zamawiającym 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego można 

kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: 

iod@bunkier.art.pl. 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane przy przygotowaniu do zawarcia umowy, jej zawieraniu oraz 

w trakcie realizacji, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach: 

1. Zawarcia i wykonania zapisów umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO) – zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

2. Korzystania z posiadanych majątkowych praw autorskich i/lub licencji do obiektów będących 

przedmiotem zawieranej umowy (art. 6 ust 1 lit. b, c RODO), w sposób określony ustawą z 

dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającego (art. 6 ust 1 lit. c RODO)  w 

zakresie prowadzenia czynności księgowych z tytułu zawartej umowy (tj. np.: wpłaty na 

konto, obliczania podatku i odprowadzenia składek, obsługi składek ZUS), zgodnie z ustawą z 

mailto:sekretariat@bunkier.art.pl
mailto:iod@bunkier.art.pl
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dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, oraz ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa. 

4. Dokumentowania działalności Zamawiającego (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO)  zgodnie z 

wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającego (art. 6 ust 1 lit. c RODO)  w 

zakresie gospodarowania środkami publicznymi, w tym dochodzenie roszczeń, zgodnie z 

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

6. Wypełnienia życzenia osoby, której dane dotyczą, poprzez upublicznienie jej danych 

osobowych 

w kontekście prezentacji posiadanych praw autorskich – w sposób i w zakresie określonym 

w umowie zawartej między ww. osobą a Zamawiającym. 

 

Zakres przetwarzanych danych 

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, numer PESEL, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu. 

W przypadku zawarcia umowy przetwarzane będą również: data urodzenia, obywatelstwo (w 

przypadku obywatelstwa obcego państwa: imię ojca, imię matki), nazwa urzędu skarbowego, numer 

rachunku 

i nazwa banku oraz informacje niezbędne do ustalenia obowiązku naliczania i odprowadzenia 

zobowiązań publiczno–prawnych w tym m.in. dane o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności 

gospodarczej. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:  

1. serwisujące urządzenia Zamawiającego za pośrednictwem, których przetwarzane są dane 

osobowe; 

2. dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych 

osobowych, których Administratorem jest Zamawiający; 

3. podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie 

przechowywania; 

4. świadczące na rzecz Zamawiającego usługi niezbędne do wykonania zawieranej z 

Panem/Panią umowy – jeżeli zawarta umowa wymaga ich udziału (np. firmy kurierskie za 

pośrednictwem, których może być prowadzona korespondencja); 

5. prowadzące działalność płatniczą np. banki – w związku z dokonywanymi z tytułu zawartej 

umowy płatnościami; 

6. świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Zamawiającego (np. firmy audytorskie, 

certyfikujące), a także usługi prawne, windykacyjne i podatkowe; 

7. osoby, którym Zamawiający  udostępniła dane osobowe w związku z Pana/Pani żądaniem. 
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Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. 

Okres, przez który dane będą przetwarzane  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do momentu 

wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku 

prawnego przez Zamawiającego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub 

kancelaryjno-archiwalnych. 

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 sprostowania (poprawienie) danych; 

 usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; 

 ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich 

nieusuwanie – zgodnie ze złożonym wnioskiem); 

 dostępu do danych (w tym o kopię danych); 

 przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z włączeniami określonymi w 

art. 20 RODO); 

 cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: 

iod@bunkier.art.pl, pisemnie na adres siedziby Zamawiającego lub osobiście w siedzibie 

Zamawiającego.  

Przed realizacją Państwa uprawnień Zamawiający musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób 

indywidualnie dostosowany do danego żądania. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Zamawiającego narusza 

przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych jest obowiązkowe - ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia 

umowy i jej realizacji. 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany 

Zamawiający nie będzie stosowało wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania. 

Wykonawca 

……………………………………………. 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Harmonogram przeglądów: 

-  do 30 kwietnia 2023r. 

-  do 31 października 2023r. 

-  do 30 kwietnia 2024r. 

- do 31października 2024r 

Asysta w przeglądzie urządzenia z UDT-  do 31 października 2024r.- termin ustalony z 

urzędem 

 


