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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

UMOWA O DZIEŁO Nr ........./   /   /2019 

zawarta w Warszawie, w dniu  …….............., pomiędzy: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do 

prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury 

pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, REGON 010956038, reprezentowanym przez: 

1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora 

2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego,  

zwanym dalej Muzeum, 

a 

………………………………………………………………………………………. 

zwanej dalej Przyjmującym Zamówienie, 

stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

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

§ 1 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać dla Muzeum dzieło  polegające 

na: specjalistycznym oczyszczeniu powierzchni zabytkowego wystroju wnętrz 

(zwanymi dalej „obiektami”) w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w 

ramach prewencyjnych zabiegów przy zabytkach. zwane dalej „Dziełem” i/lub 

„Przedmiotem umowy”. 

2.  Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 12  na 

podstawie zapotrzebowania o nr  …………….. 

 3. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał Dzieło na terenie Muzeum i w sposób 

określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za 

utratę, uszkodzenie lub zniszczenie obiektów zabytkowych oraz elementów 

wyposażenia, które będą poddawane pracom konserwatorsko – profilaktycznym. 

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od OC i w razie wywołania 

u siebie lub u osób trzecich szkody lub rozstroju zdrowia, Przyjmujący Zamówienie 

ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną i materialną. 

6.    Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przekazania majątkowych praw 

autorskich do Dzieła w zakresie niezbędnym do przeniesienia ich na Muzeum 

najpóźniej z chwilą wydania Dzieła, a opisanym w §2 niniejszej umowy.  
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§2 

1. Strony ustalają termin wykonania Dzieła: 14 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie zgłasza Dzieło gotowe do odbioru nie później niż na 3 dni 

przed terminem określonym w ust. 1 w celu przeprowadzenia komisji odbioru. 

§ 4 

W razie nie dotrzymania przez Przyjmującego Zamówienie warunków umowy, 

wynagrodzenie określone w § 6 w całości jej nie przysługuje. 

§ 5 

1. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Dzieła 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie 

umówionym, Muzeum może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od 

umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania Dzieła. 

2. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przyczyn określonych wyżej, Przyjmujący 

Zamówienie jest zobowiązany do zapłaty Muzeum odszkodowania stanowiącego 

kwotę 20 % wynagrodzenia określonego w § 6 umowy. 

§ 6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonane Dzieło na kwotę …………….. zł (słownie:  

………………………..….zł) brutto, ustalone na drodze negocjacji. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne jest po zakończeniu Dzieła. 

3. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy na podstawie 

wystawionego przez Przyjmującego Zamówienie rachunku/faktury, w terminie 14 

dni od dnia jej otrzymania przez Muzeum rachunku/faktury. 

4.      Płatność wynagrodzenia nastąpi po uprzednim protokolarnym bezusterkowym 

odbiorze Dzieła.  

5. Na fakturze Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator 

zadania Agnieszka Pawlak”. 

6. Osobą nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy ze strony Muzeum 

i jej rozliczenie oraz upoważnioną do podpisania protokołu odbioru Dzieła jest 

Katarzyna Onisk. 

§ 7 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać Dzieło terminowo i bez wad. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Muzeum wad w Dziele może ono żądać ich 

nieodpłatnego usunięcia przez Przyjmującego Zamówienie. 
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3. W przypadku akceptacji przez Muzeum obniżenia poziomu jakości Dzieła lub 

nieterminowego wykonania Dzieła z winy Przyjmującego Zamówienie Muzeum ma 

prawo obniżyć umówione wynagrodzenie o 20%. 

§ 8 

1. Przyjmujący Zamówienie udziela Muzeum na Dzieło gwarancji na 1 rok. 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają uprawnień Muzeum z tytułu rękojmi. 

§ 9 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do 

wykonania Dzieła. 

2. Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Muzeum odstąpić wykonania 

Dzieła lub jego części innej osobie. 

§ 10 

Warunki dodatkowe: 

a) odzież ochronną i roboczą zapewnia Przyjmujący Zamówienie na swój koszt, 

b) narzędzia pracy, urządzenia, materiały i sprzęt ochronny zapewnia Przyjmujący 

Zamówienie na swój koszt. 

c) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji 

pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej 

umowy. 

§ 11 

Dopóki Dzieło nie zostało ukończone, Muzeum może w każdej chwili odstąpić od umowy, 

płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w przypadku takim Muzeum może odliczyć to, 

co Przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania Dzieła. 

§ 12 

1. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 

Warszawa.  

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-

wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został 

wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-

mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, w tym jej 

rozliczenie oraz wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:iod@muzeum-wilanow.pl
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Podstawa prawną przetwarzania danych jest związana z wykonywaniem umowy, 

realizacją obowiązków prawnych wynikających z w/w przepisów, jak również z 

prawnie uzasadnionym interesem Muzeum, którym są cele kontaktowe na potrzeby 

zlecania prac w przyszłości. 

4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres określony 

przepisami podatkowymi. 

5. Muzeum będzie udostępniało dane osobowe: 

1) właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa; 

2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Muzeum w zakresie obsługi 

systemów informatycznych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako 

podwykonawcy, na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego 

poleceniami. 

6. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich 

przetwarzanie w odniesieniu do celów przetwarzania opartych na prawnie 

uzasadnionym interesie Muzeum.  

7. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 

Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane 

powyżej). 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych dla 

celów podatkowych jest obowiązkowe i wynika z realizacji przepisów prawa. W 

przypadku braku  podania wymaganych danych umowa nie będzie mogła być zawarta. 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 14 

Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Muzeum. 

§ 15 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w dwóch egzemplarzach 

dla Muzeum i jednym egzemplarzu dla Przyjmującego Zamówienie. 

MUZEUM      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
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Załącznik nr 1 do umowy nr …...../   /    /2019  

SPOSÓB WYKONANIA DZIEŁA 

Dzieło wykonywane będzie w pomieszczeniach:  

45. Pomieszczenie nad Kaplicą,  

47. Pokój Cichy,  

48. Gabinet Farfurowy,  

49. Gabinet o Trzech Oknach,  

50. Pokój Średni,  

51. Przedpokój,  

52. Pokój Locciego 1,  

53. Pokój Locciego 2,  

56. Gabinet z Papugą,  

82. Sala Uczt Jana III. 

Prace polegają na: usunięciu kurzu, pyłu z powierzchni wszystkich ścian i sufitów 

obejmujących obiekty zabytkowe: malowidła ścienne, dekoracje sztukatorskie, 

polichromowane stropy drewniane, obraz plafonowy na płótnie, okładziny ceramiczne ze 

złoceniami, parapety kamienne.  

Do prac niezbędne jest użycie odpowiednich do tego celu: narzędzi, urządzeń oraz sprzętów 

(odkurzacze, miękkie pędzle, ściereczki z mikrowłókien, drabiny, rusztowania, maski 

przeciwpyłowe, fartuchy, rękawiczki). 

Przewiduje się lokalne oczyszczanie malowideł ściennych miękkimi gąbkami (Pokój Cichy, 

Gabinet o Trzech Oknach, Sala Uczt Jana III), po przeprowadzeniu wcześniejszych  prób 

oczyszczania. 

Prace będą wykonywane pod nadzorem i według wytycznych opiekunów konserwatorskich 

Muzeum. 

Prace powinny odbywać się przy stałej obecności kierownika prac – będącego 

dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, w specjalizacji malarstwa, posiadającego 

minimum 5 lat stażu pracy, który będzie odpowiedzialny za koordynację i jakość prac oraz 

nadzór ze strony wykonawcy. Osoba ta ustali wytyczne z odpowiedzialnymi 

konserwatorami Muzeum i przekaże je zespołowi wykonawcy. 

Zespół pracowników wykonawcy powinien liczyć minimum 3 osoby (nie licząc kierownika) 

posiadające minimum 3 lata doświadczenia w pracy w konserwacji dzieł sztuki lub mogą to 

być studenci Wydziałów Konserwacji z ukończonym 4 rokiem studiów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego ustawienia rusztowania w Sali Uczt Jana 

III, odbioru rusztowania przez inspektora nadzoru budowlanego i przestrzegania 

obowiązujących w Muzeum przepisów bhp. 

Po zakończeniu Prace będą odbierane komisyjnie z potwierdzeniem protokolarnym. 

Po zakończeniu Prace będą odbierane komisyjnie i potwierdzane protokolarnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Znak sprawy:  CK.2402.11.KO.2019 

Strona - 7 - z 8 

 

        Załącznik nr 2 do umowy nr …...../ / /2019  

Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku 

1. Przyjmująca Zamówienie będzie wykonywał Dzieło na terenie Muzeum, począwszy 

od dnia rozpoczęcia umowy do dnia jej zakończenia. 

2. Dzieło realizowane będzie w pałacu oraz terenie będącym obszarem budowy  

3. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną z 

tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia powierzonego mu majątku Muzeum, 

w tym zwłaszcza muzealiów oraz odpowiedzialność z tytułu utraty przez nie ich 

wartości zabytkowej na skutek uszkodzenia lub zniszczenia.  

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących w Muzeum 

przepisów BHP oraz ppoż. 

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania zasad 

korzystania z infrastruktury na terenie Muzeum.  

6. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia Muzeum oraz za spowodowanie w nim ubytku bez względu na 

przyczynę, w tym ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę, zniszczenie lub 

uszkodzenie. 

7. W razie utraty lub zniszczenia mienia Muzeum Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązuje się do pokrycia straty w kwocie odpowiadającej wartości tego mienia. 

8. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje 

się do natychmiastowego zawiadomienia o tym Muzeum, o okolicznościach i 

zakresie uszkodzenia oraz zobowiązuje się do udokumentowania uszkodzeń 

mienia Muzeum. 

9. Kwotę odszkodowania odpowiadającego wartości mienia Muzeum, Przyjmujący 

Zamówienie wypłaci  Muzeum w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia utraty lub jego 

zniszczenia. 

10. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje 

się do pokrycia kosztów związanych z jego konserwacją, na podstawie programu 

konserwatorskiego przedstawionego przez Muzeum. 

11. Przyjmujący Zamówienie  dokona płatności, o której mowa w ust.  10, w terminie 

14 dni od daty otrzymania faktury. Płatność należy uiścić na numer rachunku 

bankowego wskazany przez Muzeum. 

12. W razie nie uregulowania przez Przyjmującego Zamówienie należności, o której 

mowa w ust. 8 i/lub 10, Muzeum jest uprawnione do dokonania potrącenia  kwot 

wskazanych w ust. 8 i/lub 10 z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie 

wskazanego w §6 ust. 1 niniejszej umowy. 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ….....///2019  

Warunki  gwarancji 

Przyjmujący Zamówienie gwarantuje właściwe wykonanie Dzieła objętego Umową nr …../  /   /2019 

z dn. …………………… r. (zwaną dalej „Umową”), opisanego w § 1 i załączniku nr 1 do Umowy.  

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że Dzieło zostało wykonane z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady, zarówno zauważalne jak i ukryte, zastosowanych 

materiałów oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, jak i dobrego funkcjonowania 

Dzieła, zarówno jako całości, jak i poszczególnych części składowych. 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, 

wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji tj. 1 roku od dnia  

odbioru Dzieła. 

1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wynikającą z wad materiałowych użytych materiałów, 

wadliwym wykonaniu Dzieła oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.  

2. W przypadku stwierdzenia wad, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wskazanym przez Muzeum, na koszt własny. 

3. W szczególnych przypadkach wynikających z bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzi, Muzeum natychmiast zabezpieczy Dzieło i pisemnie wezwie Przyjmującego Zamówienie 

do natychmiastowego usunięcia zagrożenia. Ponowne użytkowanie Dzieła wymaga 

protokolarnego odbioru  

4. Muzeum zgłasza wadę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z podaniem lokalizacji.  

5. Przyjmujący Zamówienie określi sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana).  

6. Przyjmujący Zamówienie powiadomi Muzeum o dokonanej naprawie, przekazując protokół 

naprawy gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych.  

7. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 2 i nie uzgodniono tego 

faktu z Muzeum lub w przypadku braku reakcji  w terminie 2 dni od zgłoszenia (pkt. 4) 

Muzeum może usunąć powstałe wady na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie. W takim 

przypadku Przyjmując Zamówienie zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Muzeum 

kosztów usunięcia wady. 

8. Przyjmując Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z naturalnego 

zużycia. 

9.  Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie obowiązywania gwarancji. 

 

………………………..………… 

(data, pieczęć i podpis Przyjmującego 

Zamówienie) 

 


