
 

 

 

Znak sprawy KS.2402.1.KP.2019 

Strona 1 z 7 

 

UMOWA Nr ............. /KS/KP/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 
1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 
Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………..,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod 
firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon 
…………………,  
2) w przypadku spółki należy wpisać: 
Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której Sąd 
Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi KRS 
pod numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 
3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 
z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
 
stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst 
jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

 
§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dla Muzeum zlecenie polegające na: usłudze 
organizacji konferencji prasowej informującej o efektach projektu „Restauracja i 
zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dalej zwane „zleceniem”. 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 933 i na 
podstawie zapotrzebowania nr …………… 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w siedzibie własnej i siedzibie Muzeum, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Strony ustalają termin realizacji zlecenia od dnia podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2019 
roku. 

§ 3 
W razie nie dotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków umowy, wynagrodzenie określone w § 
5 w całości nie przysługuje Zleceniobiorcy. 

 
§ 4 

1. Jeżeli Zleceniobiorca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem zlecenia 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 zlecenia. 

2. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przyczyn określonych wyżej, Zleceniobiorca jest 
zobowiązany do zapłaty Muzeum odszkodowania  kwocie 5 000 (słownie: pięciu tysięcy) 
zł. 
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§ 5 
1. Muzeum zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, o którym mowa w § 1, 

cenę ryczałtową w kwocie łącznej: 

netto w wysokości: ………………….. zł, (słownie: …………..……… i …./100 złotych); 

co po dodaniu podatku VAT w wysokości …. %  

daje kwotę brutto: ……………. zł, (słownie: ………………………………. i …/100 złotych) 

2. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy na podstawie 
wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku/faktury (wpisać właściwe) w terminie 14 
dni od dnia otrzymania rachunku/faktury (wpisać właściwe) przez Muzeum. 

3. Na fakturze /rachunku (wpisać właściwe) Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić 
adnotację „kurator zadania Konrad Pyzel”. 

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi po uprzednim protokolarnym stwierdzeniu 
bezusterkowego wykonania zlecenia. 

5. Osobą nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy ze strony Muzeum i jej 
rozliczenie oraz upoważnioną do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4 jest 
Konrad Pyzel. 

 
§ 6 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie terminowo i bez wad. 
2. W przypadku stwierdzenia przez Muzeum  nieterminowości i/lub wadliwości realizacji 

zlecenia może ono żądać od Zleceniobiorcy  zapłaty kary umownej w wysokości  20% 
wynagrodzenia, o którym mowa §5 ust. 1 umowy i/lub nieodpłatnego usunięcia wad w 
wyznaczonym terminie. 

 
§ 7 

 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania zlecenia. 
2. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Muzeum odstąpić wykonania zlecenia lub 

jego części innej osobie. 
3. Wykonanie zlecenia na podstawie niniejszej umowy jest związane z dostępem do danych 

osobowych, których administratorem jest Muzeum. 
4. Zleceniobiorca przed rozpoczęciem realizacji zlecenia otrzyma upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zapoznany z informacjami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych w Muzeum. 

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego zachowania 
tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania. 

6. Upoważnienie oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 4 i 5, stanowią załącznik nr 4 
do niniejszej umowy.  

 
§ 8 

Warunki dodatkowe: 
1) narzędzia pracy, materiały, zapewnia Zleceniobiorca na swój koszt; 
2) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji pracy Muzeum i 

bezpieczeństwa jego majątku, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.  
 

§ 9 
Muzeum może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie, uiszczając Zleceniobiorcy część 
wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom związanym z realizacją 
zlecenia. 
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§ 10 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do przedmiotu 
umowy. 
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 12 
Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Muzeum. 

 
§ 13 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch egzemplarzach dla 
Muzeum i jednym egzemplarzu dla Zleceniobiorcy.  
 
 
 
 MUZEUM       ZLECENIOBIORCA 
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Załącznik nr 1 do umowy ............. /KS/KP/2019  
 

Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2 do umowy ............. /KS/KP/2019  
  

 
Formularz oferty 

 
  



 

 

 

Znak sprawy KS.2402.1.KP.2019 

Strona 6 z 7 

 

Załącznik nr 3 do umowy ............. /KS/KP/2019  
 

Zasady organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku 
 

1. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie na terenie Muzeum, począwszy od dnia 
rozpoczęcia umowy do dnia jej zakończenia. 

2. Zlecenie realizowane będzie na terenie Muzeum. W sytuacji uzyskania zgody na realizację 
zlecenia na terenie Muzeum odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenia lub 
uszczerbek na zbiorach powstałe podczas realizacji zlecenia ponosi Zleceniobiorca. 

3. Zleceniobiorca 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. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących w Muzeum przepisów BHP 
oraz ppoż. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poszanowania i przestrzegania zasad korzystania z 
infrastruktury na terenie Muzeum.  

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

8. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Zleceniobiorca 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, Zleceniobiorca 
wypłaci  Muzeum w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia utraty lub jego zniszczenia. 

10. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia 
kosztów związanych z jego konserwacją, na podstawie programu konserwatorskiego 
przedstawionego przez Muzeum. 

11. Zleceniobiorca 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 Zleceniobiorcę 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 Zleceniobiorcy wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
 
 

 MUZEUM      ZLECENIOBIORCA 
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Załącznik nr 4 do umowy ............. /KS/KP/2019  

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W odniesieniu do art. 29 oraz 32 ust. 4 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych – dalej RODO). 

Upoważniam 

Pana/Panią Joanną Borysowicz, PESEL 94033109708, 

do przetwarzania danych osobowych w ramach pełnionych obowiązków wynikających z umowy zlecenie. 

Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych jest określany 
poprzez indywidualnie przyznawane prawa dostępu do każdego z systemów. 
Jednocześnie upoważniam wyżej wymienioną do tworzenia dla potrzeb wykonywanej pracy, w tym czynności 
zlecanych, baz danych, w tym rejestrów w plikach programów biurowych (np. MS Word, MS Excel, MS Access) 
oraz podręcznych archiwach papierowych z zachowaniem pełnej ich ochrony  
przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie. 

Upoważnienie wygasa wraz z zakończeniem umowy zlecenie. 
   

     

……………………………………………………………… 

Data i podpis nadającego upoważnienie   Odebrałem w dniu: ……………………… 
 
 

        .……………………………………….. 
Podpis osoby upoważnionej 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ 

 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,  
do których mam lub będę miała dostęp w związku z wykonywaniem zlecenia na rzecz Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie, w czasie obowiązywania umowy oraz jak również po jej ustaniu. 

Zobowiązuję się przestrzegać regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących w Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności oświadczam, że nie będę 
udostępniał(a) danych osobowych osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania oraz bez upoważnienia nie 
będę wykorzystywała danych osobowych przetwarzanych w Muzeum w żadnym innym celu, niż ten do którego 
zostałam upoważniona. 

Oświadczam, że zapoznałam się z przepisami RODO w tym o grożącej odpowiedzialności karnej wynikającej z 
obowiązujących przepisów. 

 

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

Miejsce i data złożenia oświadczenia   Podpis osoby składającej oświadczenie 

 


