
Kraków, dnia 31.05.2019 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

Nazwa zamówienia: wykonanie robót  budowlanych  polegających na „Przebudowie  fragmentów  
budynków Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w celu lepszego zagospodarowania 
pomieszczeń muzeum i usprawnienie pracy pracowników” 

Zamówienie jest udzielane na w trybie przewidzianym w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych  

 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej 
części Zamawiającym prosi o przesłanie w terminie do dnia 14.06.2019 r. na adres 
skrzynki pocztowej office@mocak.pl oferty na wykonanie zamówienia zgodnie z poniższym 
opisem. 

 
Zamówienie obejmuje:  

1. Powiększenie powierzchni Działu Organizacji Wystaw i obejmuje: 
1) Roboty  przygotowawcze: zabezpieczenie  podłóg i ścian   
2) Demontaże 
3) Wywóz  gruzu 
4) Montaż  stolarki  drzwiowej – drzwi  aluminiowe 1 skrzydłowe  oszklone  90x210 cm  
5) Roboty  budowlane: malowanie , gładzie  gipsowe 
6) Uzupełnienie  posadzki  

2. Powiększenie powierzchni pokoju biurowego/pracowni w Bibliotece i obejmuje: 
1) Roboty  przygotowawcze: zabezpieczenie  podłóg i ścian   
2) Demontaż  osprzętu  sanitarnego 
3) Demontaż  osprzętu  elektrycznego 
4) Demontaże  i  wyburzenia 
5) Wywóz  gruzu 
6) Roboty  budowlane : okładziny ścian z płyt  gipsowo-kartonowych , malowanie , gładzie  

gipsowe 
7) Naprawa  podkładu  pod  posadzkę 
8) Wykonanie  posadzki  żywicznej 
9) Roboty  elektryczne 

3. Udostępnienie toalety dla pracowników i zwiedzających Bibliotekę i obejmuje: 
1) Roboty  przygotowawcze: zabezpieczenie  podłóg i ścian   
2) Demontaże  i  wyburzenia 
3) Wywóz  gruzu 
4) Montaż  stolarki  drzwiowej- drzwi  aluminiowe 1 skrzydłowe  oszklone  100x210 cm  EI30 
5) Wymiana  istniejących  drzwi  na  nowe  aluminiowe  1-skrzydłowe  oszklone  100x210 cm 
6) Wykonanie  nadproża  drzwiowego 
7) Roboty  budowlane : okładziny ścian z płyt  gipsowo-kartonowych , malowanie , gładzie  

gipsowe 
8) Uzupełnienie  posadzki  

4. Połączenie  funkcjonalne  pomieszczenia  kawiarni z  toaletami 
1) Roboty  przygotowawcze: zabezpieczenie  podłóg i ścian   
2) Przeniesienie  wodomierza 
3) Demontaże  i  wyburzenia 
4) Wywóz  gruzu 
5) Montaż  stolarki  drzwiowej – drzwi  aluminiowe 1 skrzydłowe  oszklone  90x210 cm  
6) Nadproże drzwiowe 
7) Roboty  budowlane : okładziny ścian z płyt  gipsowo-kartonowych , malowanie , gładzie  

gipsowe 
CPV: 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45442100-8 Roboty malarskie 
45432130-4 Pokrywanie podłóg 
45410000-4 Tynkowanie 
45421131-1 Instalowanie drzwi 

 

mailto:office@mocak.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlane oraz przedmiar robót, 
stanowiące złączniku do niniejszego zaproszenia. 

Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego 
zaproszenia. 

 
Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości i wynosi nie mniej niż 36 miesiące. 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2019 r. 

 
Oferta winna być sporządzana na Formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zaproszenia. 

Załącznikiem do oferty winien być kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dostarczonego 
przez Zamawiającego przedmiaru robót. 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto (razem z VAT) wykonania zamówienia  

 

Osobę upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Marek Kmieć – kierownik 
administracji: telefon: 12 263 40 22     adres poczty elektronicznej: kmiec@mocak.pl  

 

 

……………………………………………………. 
 (podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia zamówienia) 
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FORMULARZ OFERTY 

 

1. Dane Wykonawcy (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców): 

a) Nazwa Wykonawcy  

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

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

b) Adres Wykonawcy 

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

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

tel. ............................................................       fax ................................................................... 

adres poczty elektronicznej wykonawcy ............................................................................ 

NIP ........................................................... 

Nr konta: .................................................................................................................................. 

 
2. Oferta na temat: wykonanie robót  budowlanych  polegających na „Przebudowie  fragmentów  

budynków  Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w celu lepszego zagospodarowania 
pomieszczeń muzeum i usprawnienie pracy pracowników” 
 

3. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: ………………………………..…. zł 
(cena wraz z podatkiem VAT) 

tym podatek VAT: ………………………. zł. 

Wyliczenie ceny oferty zawarte jest w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do oferty. 

 
4. Termin wykonania zamówienia zgodny z ustanowionym w zaproszeniu do składania ofert. 

5. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 

związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

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

 (miejsce, data) (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych  

  do reprezentowania wykonawcy) 

 

1) rozporządzenie 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, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie ). 

 

 

 

 

 
 



(WZÓR) 

UMOWA  

z dnia ………………………. r. zawarta w Krakowie pomiędzy: 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 30-702 Kraków, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Muzeum – Romana Krzysztofika,  

a 

……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………...., 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

 

 

§ 1 

1. Do niniejszej umowy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) przepisów tej ustawy nie stosuje się. 

2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz 

ofertą  WYKONAWCY z dnia …………. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ  robót  budowlanych  polegających na 

„Przebudowie  fragmentów  budynków  Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK w celu lepszego 

zagospodarowania pomieszczeń muzeum i usprawnienie pracy pracowników”.  
2. Roboty będą wykonane w oparciu o dostarczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentację projektową,                

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

2) ustawą z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych  

3) ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

5) obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i innymi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia. 

3. Roboty wykonywane będą z materiałów własnych WYKONAWCY. Wszystkie zastosowane materiały muszą 

być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. WYKONAWCA winien każdorazowo przed 

rozpoczęciem danego etapu robót przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty certyfikacyjne na używane 

materiały. 

6. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym 

poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z  należytą starannością. 

 

§3 

Udział podwykonawców w wykonywaniu robót budowlanych 

1. Strony uzgadniają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez WYKONAWCA przy udziale niżej 

wymienionych podwykonawców: 

 ……………………………………. (nazwa, adres) ……………………… (zakres wykonywanych czynności) 

2. WYKONAWCA w zakresie pozostałej części wykona przedmiot umowy samodzielnie. 

3. Powierzenie podwykonawcy realizacji zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 nie zmienia treści 

zobowiązań WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO za wykonanie tej części zamówienia. 

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 

jego pracowników tak, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego 

własnych pracowników. 

4. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Podwykonawców obciążają 

WYKONAWCĘ, bez skutków prawnych dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. WYKONAWCA a ma obowiązek przedkładania ZAMAWIAJĄCEMU, poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie do 7 dni od ich zawarcia. 

6. Umowy zawarte z podwykonawcami będą stanowiły załączniki do niniejszej umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia WYKONAWCY, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. 

8. W przypadku uchylenia się przez WYKONAWCĘ od obowiązku zapłaty, ZAMAWIAJĄCY dokona 

bezpośrednio podwykonawcy zapłaty przysługującego wymagalnego wynagrodzenia. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY wystąpi do WYKONAWCY o zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 



10. WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie 7 dni od doręczenia mu wystąpienia o którym mowa wyżej, 

zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 

12. Faktury wystawione przez podwykonawców płatne będą w terminie 14 dni od daty ich wpływu do 

ZAMAWIAJĄCEGO, na ich konta.  

 

§4 

Obowiązki stron umowy 

1. Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 

1) przekazanie WYKONAWCY, w terminie do dnia ….…….. części budynków, w którym wykonywane 

będą roboty budowlane oraz terenu budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

4) przeprowadzanie i dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków WYKONAWCY należy: 

1) opracowanie, przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

2) przejęcie od ZAMAWIAJĄCEGO obiektu w którym wykonywane będą roboty budowlane oraz terenu 

budowy i przekazanie go ZAMAWIAJĄCEMU po zakończeniu robót, 

3) opracowanie harmonogramu robót i uzgodnienie go z ZAMAWIAJĄCYM, 

4) wykonywanie robót w sposób nie zakłócający  funkcjonowania budynku, 

5) zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót, 

6) zapewnienie przestrzegania podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa                 i 

ochrony zdrowia, 

7) ustanowienie kierownika budowy (robót), 

8) wykonanie, przed rozpoczęciem robót, inwentaryzacji istniejącej zabudowy pod kątem jej ewentualnych 

uszkodzeń, mogących powstać w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

9) zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu. 

3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za istniejące systemy pomiarowe i sterujące dla zainstalowanych 

przez dostawców na terenie budowy mediów oraz za naruszenie plomb i innych zabezpieczeń tych 

systemów, od dnia przejęcia terenu robót od ZAMAWIAJĄCEGO do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

4. WYKONAWCA w ramach wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 

dokona wywozu wszystkich zdemontowanych, zbędnych elementów, znajdujących się na terenie 

budowy (z wyjątkiem wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU)              

z uwzględnieniem wymogów obowiązujących w tym zakresie  przepisów o odpadach i ich utylizacji. 

5. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w sposób nie dezorganizujący pracy 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 5 

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach, pozostające w związku 

przyczynowym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność trwa od przejęcia terenu budowy do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy ZAMAWIAJĄCEMU.  

 

§ 6 

1. Nad realizacją przedmiotu zamówienia nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie: 

……………………………………. 

2. Kierownikiem budowy (robót) będzie………………………………………………………………………  
3. O każdej zmianie osób upoważnionych strony poinformują się pisemnie - niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. 

 

§ 7 

Termin wykonania umowy 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do ……………. r. 

 

§ 8 

Zasady rozliczeń 

1. Wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem 

ryczałtowym. Jego wysokość ustala się na kwotę  



netto: …………………. zł  

(słownie: …………………………………………………………………….) 

brutto: ………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………….) 

2. Zapłata za wykonane roboty budowlane, potwierdzone protokołem odbioru robót, dokonana będzie na 

podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO i płatna będzie w terminie 

30 dni od daty jej wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Protokół, o którym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu  winien zawierać wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru z ewentualnym podaniem terminów wyznaczonych na usunięcie stwierdzonych w tej dacie 

usterek i wad. 

4. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia w banku przez ZAMAWIAJĄCEGO 

polecenia przelewu. 

5. W przypadku gdy roboty świadczone są przez podwykonawców (za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO i na 

podstawie ważnej umowy zawartej z WYKONAWCĄ), warunkiem zapłaty na rzecz WYKONAWCY jest 

uprzednie dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU dowodów zapłaty faktur podwykonawców oraz oświadczenia 

każdego z podwykonawców, że wynagrodzenie za wykonane podzlecone prace, związane z przedmiotem 

niniejszej umowy, zostało im zapłacone przez WYKONAWCĘ w należytej wysokości i terminie. 

6. W przypadku gdy podwykonawca robót, świadczący je za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie ważnej 

umowy zawartej z WYKONAWCĄ, wystąpi do ZAMAWIAJĄCEGO z roszczeniem o zapłatę za prace 

podzlecone, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego 

WYKONAWCY do chwili uregulowania przez WYKONAWCĘ należności objętej roszczeniem 

podwykonawcy. 

 

§ 9 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonanie przedmiotu umowy, WYKONAWCA winien pisemnie zgłosić do odbioru najpóźniej w terminie 

określonym w § 7. 

2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru WYKONAWCA winien dostarczyć dokumentację powykonawczą 

wykonanych robót, która powinna zawierać: 

1) potwierdzoną i zaakceptowaną przez inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą                

2) opis i dokumentację zastosowanych rozwiązań technologicznych, 

3) inwentaryzację zmian wprowadzonych w dokumentacji powykonawczej, 

4) atesty i świadectwa jakości użytych materiałów, 

5) dziennik budowy, 

6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją 

powykonawczą. 

3. Do odbioru końcowego przedmiotu nin. umowy  WYKONAWCA winien dostarczyć oświadczenie 

kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich 

nieruchomości. 

4. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru końcowego przedmiotu nin. umowy, w ciągu 10 dni od dnia potwierdzenia 

przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. 

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, termin ich usunięcia i ponownego odbioru 

zostanie wyznaczony przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

6. Stwierdzenie w trakcie odbioru wad lub usterek traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych. 

7. Odbiory robót dokonywane będą w oparciu o procedury przewidziane w specyfikacji technicznej wykonania 

odbioru robót budowlanych.  

8. WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje 

zgodności i aprobaty techniczne na użyte materiały - na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO - kopie faktur za 

materiały. 

 

§ 10 

Warunki gwarancji 

1. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wszystkie roboty oraz zabudowane materiały wynosi 36 

miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. WYKONAWCA oświadcza, że udziela ZAMAWIAJĄCEMU 

takiej gwarancji. 

2. W przypadku wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, WYKONAWCA przystąpi 

natychmiast do ich usunięcia, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia o ich 

wystąpieniu. Czas ich usunięcia nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych.  



3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO, z tytułu gwarancji jakości i rękojmi 

za wady robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie 

gwarancyjnym. 

4. W okresie gwarancyjnym, ZAMAWIAJĄCY ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi i gwarancji biegnie dla całego przedmiotu umowy od 

daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od umowy : 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

2) jeżeli WYKONAWCA pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, określającego termin 

usunięcia stwierdzonych naruszeń nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w rażący 

sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 

2. Ponadto ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadku: 

1) wydania nakazu  zajęcia majątku WYKONAWCY lub zrzeczenia się przez WYKONAWCĘ majątku na 

rzecz wierzycieli, 

2) przystąpienia przez WYKONAWCĘ do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji firmy w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji.  

3. Odstąpienie powinno być sporządzone w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia, pod rygorem 

nieważności. 

4. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, 

obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jedynie za te części zamówienia, które zostały wykonane należycie 

i zgodnie z umową oraz potwierdzone protokołem odbioru.  

 

§ 12 

Kary umowne 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości  

2) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminowym oddaniu 

ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy, 

3) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek 

przedmiotu umowy, stwierdzonych przy odbiorze końcowym, liczonej od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

4) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek 

przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad i usterek,  

5) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od umowy  

z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, 

6) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za odstąpienie WYKONAWCY od umowy                 

z przyczyn zależnych od WYKONAWCY. 

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenie brutto 

określonego w § 8 ust. 1, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, 

z wyłączeniem przypadków określonych w niniejszej umowie. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur wystawianych przez 

WYKONAWCĘ, także dochodzenia kar umownych po odstąpieniu od niniejszej umowy. 

Przeniesienie wierzytelności z realizacji niniejszej umowy dla swej skuteczności wymaga zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

Niezależnie od kar umownych określonych w § 12 niniejszej umowy, każdej ze stron przysługuje 

uprawnienie do dochodzenia odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną 

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 

 

§ 14 

1.  ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.  



2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, 

wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

a) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków,  

b) ……………………… 

4. O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO 

w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres 

wymieniony w niniejszej umowie. 

 

§ 15 

1.  WYKONAWCA umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie 

dotyczy informacji, co do których ZAMAWIAJĄCY ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która 

stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2.   W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 16 

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej. 

2. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść 

zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 

§ 17 

1. ZAMAWIAJĄCY wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuje, że:  

1) Administratorem danych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 30-702 

Kraków, 

2) Dane osobowe (tj.: imię nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail) zbierane są przez 

Muzeum wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, 

3) Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych 

osobowych, 

4) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich 

poprawiania, 

2. Podanie danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji niniejszej umowy, w tym spełnienia niniejszego 

obowiązku prawnego. 

 

§ 18 

1. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sadowi 

miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obydwie strony. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla 

WYKONAWCY.  

 

 

                 ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA: 

 

 

 

 


