
 

UMOWA ZLECENIA Nr ................................. 

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 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

 

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

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dla Muzeum zlecenie  inkasa wartości pieniężnych 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie świadczonej zgodnie z zasadami określonymi 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 

transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne do kwoty jednej jednostki 

obliczeniowej, dalej zwane łącznie „zleceniem”, pojedynczo „inkaso”. 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 1630 i na podstawie 

zapotrzebowania nr 1560/12/2019. 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia określonym 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz Zasadami organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa 

jego majątku określonymi w załączniku nr 5 do niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się przez cały czas trwania Umowy posiadać polisę OC w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy  na sumę gwarancyjną równoważną co 

najmniej 1 000 000,00 zł. Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 

 

§ 2 

Strony ustalają termin realizacji zlecenia od dnia od 10-02 2020 do dnia 31-01-2021. 

 

§ 3 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością, wymaganą przy 

czynnościach nią objętych. 

2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za działania i zaniechania swoich 

pracowników oraz osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy w tym wyrządzone szkody, 

jak za swoje własne. 



3. W przypadku zaboru mienia Muzeum w trakcie wykonywania usługi Zleceniobiorca zobligowany 

jest do jego natychmiastowego zwrotu w pełnej wysokości. 

4. 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 1000 zł. 

 

§ 5 

1. Wartość Umowy w trakcie trwania Umowy nie może przekroczyć kwoty........................... zł 

(słownie: ..........................złotych) brutto, w tym ………. zł netto oraz obowiązujący podatek 

VAT….%, ustalone po przeprowadzonych negocjacjach. 

2. Muzeum płacić będzie Zleceniobiorcy wynagrodzenie, ryczałtowe w częściach wynoszące po …. zł 

brutto za każdą zgłoszoną przez Muzeum i prawidłowo wykonaną część zlecenia. 

3. Dana część wynagrodzenia płatna jest przelewem na rachunek bankowy na podstawie wystawionej 

przez Zleceniobiorcę faktury w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Muzeum. 

4. Na fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator zadania Norbert 

Beresiński”. 

5. Płatność danej części wynagrodzenia nastąpi po uprzednim protokolarnym stwierdzeniu 

bezusterkowego wykonania części zlecenia. 

6. Osobą nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy ze strony Muzeum i jej rozliczenie 

oraz upoważnioną do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 5 jest Norbert Beresiński. 

 

§ 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 osoby świadczące usługę w jego imieniu i na jego rzecz posiadają 

umiejętności i kwalifikacje do wykonania zlecenia. 

2. Osoby świadczące usługi ze strony Zleceniobiorcy zobowiązane są do: 

a) przestrzegania obowiązujących w Muzeum przepisów, w szczególności dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) przestrzegania obowiązujących zasad ochrony zabytków, 

c) dbania o właściwą rangę i dobre imię Muzeum, 

3. Osobom świadczącym usługi zabrania się wykonywania pracy lub pobytu na terenie Muzeum pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

4. Lista osób Zleceniobiorcy wykonujących usługę (Wykaz osób świadczących usługę) stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

5. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Muzeum odstąpić wykonania zlecenia lub jego części 

innej osobie. 

6. Wykonawca może na etapie realizacji zamówienia dokonać zmiany osób skierowanych do realizacji 

zamówienia w Muzeum, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Muzeum na piśmie. Nowo wskazane 

osoby muszą posiadać co najmniej takie same kwalifikacje, jak osoby wskazane w załączniku nr 3 

do niniejszej Umowy. 

 

§ 8 

1. Warunki dodatkowe: 



a) narzędzia pracy, urządzenia, materiały, odzież ochronną i roboczą zapewnia zleceniobiorca na 

swój koszt; 

2. Wykonanie zlecenia na podstawie niniejszej umowy jest związane z dostępem do danych 

osobowych, których administratorem jest Muzeum. 

3. Zleceniobiorca przed rozpoczęciem realizacji zlecenia otrzyma upoważnienie do przetwarzania 

danych osobowych oraz zostanie zapoznany z informacjami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych w Muzeum. 

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego zachowania tajemnicy 

danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania. 

5. Upoważnienie oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 3 i 4, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej 

umowy.  

 

§ 9 

Muzeum może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie, uiszczając Zleceniobiorcy część 

wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom związanym z realizacją zlecenia. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do przedmiotu umowy. 

2. Muzeum i Zleceniobiorca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rafy (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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, 

str. 1) (dalej: „RODO”) danych osobowych osób wskazanych w niniejszej Umowie, jako osoby 

reprezentujące Zleceniobiorcę , jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację 

poszczególnych zadań wynikających z Umowy.  

3. Muzeum i Zleceniobiorca udostępnia niniejszym dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.  

4. Muzeum zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust. 2 powyżej 

wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w 

szczególności wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub 

z nią związanych.  

5. Muzeum i Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Muzeum obowiązek informacyjny 

wobec osób o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych 

Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje 

wymagane na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych 

stanowiących załącznik nr 4 do Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych klauzul 

Muzeum. Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone Muzeum w terminie 30 dni 

od zawarcia niniejszej Umowy.  

6. Zleceniobiorca zapłaci Muzeum karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto, 

o którym mowa w  § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu podpisanej klauzul 

informacyjnej zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, odrębnie za każdą nie przekazaną klauzulę  

 

§ 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 

1. Umieszczanie przez Zleceniobiorcę informacji lub reklam na terenie Muzeum wymaga zgody 

Muzeum wyrażonej na piśmie.  



2. Takiej samej zgody wymaga zamieszczenie przez Zleceniobiorcę informacji dotyczących Muzeum, 

w tym graficznych, w materiałach informacyjnych lub reklamowych rozpowszechnionych poza 

Muzeum, w tym także na stronach internetowych publikacjach itp. 

3. Naruszenie zapisów ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wiązać się będzie z obowiązkiem zapłaty przez 

Zleceniobiorcę na rzecz Muzeum kary finansowej w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych) za każdorazowy przypadek naruszenia tego zakazu 

 

§ 14 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch egzemplarzach dla Muzeum i 

jednym egzemplarzu dla Zleceniobiorcy.  

 

 

 

 MUZEUM       ZLECENIOBIORCA 



Załącznik nr 1 do umowy zlecenia nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa inkasa wartości pieniężnych Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie świadczona przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochrony, zgodnie zasadami 

określonymi Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 

r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 

transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne do kwoty jednej jednostki 

obliczeniowej. 

Realizacja usługi będzie polegała na odbiorze z siedziby Muzeum, po wcześniejszym zgłoszeniu usługi 

Wykonawcy paczek z zadeklarowaną kwotą pieniężną i dostarczenie ich wraz z udokumentowanym 

przekazaniem do wskazanej przez Muzeum placówki bankowej znajdującej się na terenie Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

Do wykonania usługi inkaso Wykonawca musi posiadać co najmniej dwa pojemniki specjalistyczne do 

transportu wartości pieniężnych wyposażone w urządzenia utrudniające jego zabór, w klasie C 

dopuszczone do przewozu wartości pieniężnych do 1 jednostki obliczeniowej, każdorazowy transport 

będzie ochraniał konwojent wyposażony w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki 

łączności. 

Łącznie Muzeum przewiduje w trakcie trwania usługi nie więcej niż 13 usług. 

Muzeum będzie zgłaszało konieczność realizacji usługi na co najmniej jeden dzień roboczy przed 

planowaną realizacją zadania. 

Muzeum zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnego usług. Ostateczna liczba usług wynikać 

będzie z potrzeb Muzeum. 

W przypadku niewykorzystania pełnej powyżej określonej liczby usług, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwać roszczenie w stosunku do Muzeum. 

Realizacja wszystkich zadań będzie wykonywana zgodnie z: 

a. ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, 

2245, z 2019 r. poz. 1495); 

b. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 

transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 793). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do umowy zlecenia nr ....... 

z dn. .......... dotyczącej .................... 

 

 

Wykaz osób świadczących usługę 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 

 

Wymagane uprawnienia  

 
(1) wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej – nr uprawnienia oraz datę wydania 

(2) legitymację osoby  dopuszczonej do posiadania 

broni obiektowej – nr uprawnienia, organ wydający oraz 

datę wydania 

 

1.   

   

   

   

   

   

 

 

ZLECENIOBIORCA   



 

 

Załącznik  nr 5 do Umowy  

 

 

 

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 w …………. oraz na terenie…….. W sytuacji uzyskania zgody na 

realizację zlecenia w ……… 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 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 do Umowy  

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 ……………………………….. PESEL ………………………………..,  

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 wymienionego / 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 miał(a) 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 wykorzystywał(a) danych osobowych przetwarzanych w Muzeum w żadnym 

innym celu, niż ten do którego zostałem(am) upoważniony(a). 

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z przepisami RODO w tym o grożącej odpowiedzialności 

karnej wynikającej z obowiązujących przepisów. 

 

…………………………………….   ……………………………………… 

miejsce i data złożenia oświadczenia   Podpis osoby składającej oświadczenie 

 


