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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA DZIERŻAWY NR ………………/2020 

 

zawarta w dniu ............................ 2020 r. pomiędzy: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 

Warszawa) posiadającym osobowość prawną, wpisanym prowadzonego przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 39/95, NIP: 951-00-54-672, 

REGON: 010956038,  

reprezentowanym przez: 

Pawła Jaskanisa – Dyrektora oraz  

Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego  

zwanym dalej Dzierżawcą 

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 

………………… reprezentowaną przez: …………. 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: z kapitałem zakładowym w wysokości 

………… zł wpłaconym w całości, 

zwanym (zwaną) dalej Wydzierżawiającym 

 

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 

Przedmiot dzierżawy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa 5 szt. kserokopiarek wysokowydajnych: 

1) …………………………………… (Nazwa, typ, model, rok produkcji) 
2) …………………………………… (Nazwa, typ, model, rok produkcji) 
3) …………………………………… (Nazwa, typ, model, rok produkcji) 
4) …………………………………… (Nazwa, typ, model, rok produkcji) 
5) …………………………………… (Nazwa, typ, model, rok produkcji) 

2. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy stanowi jego własność. 

3. Dzierżawiony sprzęt przez cały okres umowy będzie znajdował się w siedzibie Dzierżawcy, tj. przy 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie i bez zgody Wydzierżawiającego nie może 

zmienić miejsca pobytu.  

4. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach planu finansowego nr 116 i na podstawie 

zapotrzebowania nr ……/2020. 

§ 2 

Termin dzierżawy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, począwszy od protokolarnego przekazania 

Przedmiotu dzierżawy, opisującego wartość oraz stan techniczny Przedmiotu dzierżawy, tj. od 

01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. Protokół ten stanowi integralną część umowy. 
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2. Protokolarne przekazanie, jak również protokolarne zdanie Przedmiotu dzierżawy, będzie miało 

miejsce w siedzibie Dzierżawcy. 

§ 3 

Obowiązki i prawa Wydzierżawiającego 

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się pod rygorem wypowiedzenia umowy do: 

a) dostarczenia Przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji – siedziby Dzierżawcy, na własny 

koszt i ryzyko, 

b) bezpłatnego podłączenia Przedmiotu dzierżawy i skonfigurowania urządzeń w sieci. Pozostałe 

usługi informatyczne są odpłatne. 

c) bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu pracownika merytorycznie 

odpowiedzialnego za prawidłową realizację niniejszej umowy po stronie Dzierżawcy, 

d) świadczenia obsługi serwisowej, urządzeń oraz zapewnienia materiałów eksploatacyjnych (za 

wyjątkiem papieru) oraz części zamiennych sprzętu w ramach ustalonego czynszu przez okres 

trwania niniejszej umowy, 

e) przeprowadzania na własny koszt okresowych przeglądów i konserwacji oraz ewentualnych 

napraw Przedmiotu dzierżawy w ciągu do ……… godzin roboczych od momentu przyjęcia 

zgłoszenia. W przypadku, gdy Wydzierżawiający nie jest w stanie usunąć usterki w ww. 

terminie, zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt urządzenia zastępczego tej samej 

klasy. 

2. Wydzierżawiający nie pokrywa na własny koszt napraw uszkodzeń wynikających z niewłaściwego 

użytkowania, niezgodnego z przekazaną Dzierżawcy instrukcją obsługi oraz uszkodzeń powstałych 

w wyniku powodzi, pożaru, wyładowań elektrycznych lub nieprawidłowego funkcjonowania 

instalacji elektrycznej. 

3. W razie rażącego naruszenia przez Dzierżawcę postanowień niniejszej umowy, 

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, w drodze 

pisemnego oświadczenia. W takim przypadku Dzierżawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

udostępnienia Wydzierżawiającemu Przedmiotu dzierżawy. 

4. Przed rozwiązaniem umowy Wydzierżawiający jest zobligowany do przedstawienia Dzierżawcy 

dodatkowego siedmiodniowego terminu na zaprzestanie naruszeń umowy, a w razie jego 

bezskutecznego upływu jest uprawniony do zastosowania zapisów ust. 3 niniejszego paragrafu. 

§ 4 

Obowiązki i prawa Dzierżawcy 

1. Dzierżawca zobowiązuje się pod rygorem wypowiedzenia umowy do: 

a) użytkowania Przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, 

b) stosowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych zapewnianych bezpłatnie przez 

Wydzierżawiającego (za wyjątkiem papieru), 

c) używania papieru kserograficznego, 

d) przekazywania e-mailem na adres ……………….. do trzeciego dnia po zakończeniu miesiąca 

rozliczeniowego informacji o stanie licznika kopii z dnia kończącego miesiąc rozliczeniowy. 

e) ubezpieczenia Przedmiotu dzierżawy od kradzieży i innych zdarzeń losowych na czas trwania 

dzierżawy, 

f) płacenia czynszu w uzgodnionych terminach, a w razie zwłoki zobowiązany jest do zapłaty 

odsetek ustawowych. 

3. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotu dzierżawy w 

okresie trwania niniejszej umowy. 
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4. Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu 

dzierżawy, dokonywać przeróbek i adaptacji nieprzewidzianych w niniejszej umowie, ani oddawać 

Przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do bezpłatnego używania, poddzierżawiać go ani zmieniać 

miejsca jego użytkowania ustalonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

§ 5 

Wysokość czynszu i warunki płatności 

1. Wysokość czynszu dzierżawnego za 5 kserokopiarek łącznie za 36 miesięczny okres dzierżawy (nie 

wliczając sytuacji o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu) wynosi …………………….. zł netto, 

(słownie: …………..……… i …./100 złotych netto); co po dodaniu podatku VAT w wysokości …. % daje 

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

2. Strony ustalają wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego na kwotę netto w wysokości: 

………………….. zł, (słownie: …………..……… i …./100 złotych netto); co po dodaniu podatku VAT w 

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

brutto) miesięcznie. W ramach tej opłaty Dzierżawca może wykonać do 10000 kopii/wydruków 

czarno-białych formatu A4 oraz do 9000 kopii/wydruków kolorowych A4 miesięcznie, licząc liczbę 

wykonanych kopii/wydruków na wszystkich dzierżawionych urządzeniach łącznie. 

3. Za każdą kolejną kopię/wydruk czarno-biały powyżej 10000 sztuk w danym miesiącu 

Wydzierżawiający pobierze opłatę w wysokości netto ……………………zł (słownie:…………………………… i 

…/100 złotych brutto.) + obowiązującą w danym okresie stawkę podatku VAT oraz za każdą 

kolejną kopię/wydruk kolorowy powyżej 9000 sztuk w danym miesiącu Wydzierżawiający 

pobierze opłatę w wysokości netto: …………………zł (słownie: ……………………………………………i …/100 

złotych netto..) + obowiązującą w danym okresie stawkę podatku VAT. 

4. Liczbę wykonanych kopii/wydruków ustala się na podstawie wskazań fabrycznego licznika 

kopii/wydruków zamontowanego w kopiarce. Koszt kopii/wydruku formatu A3 jest to podwójny 

koszt jednej jednostronnej kopii formatu A4. 

5. Łączna wartość umowy netto, w całym okresie jej obowiązywania, nie może przekroczyć 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (przy kursie euro wynoszącym 4,296 PLN. 

6. Na fakturze Wydzierżawiający zobligowany jest umieścić każdorazowo klauzulę „Kurator czynności 

-  Adam Krasnodębski”. 

7. Należność rozliczana będzie miesięczne. Termin wystawienia oraz dostarczenia faktury nastąpi 

każdorazowo do 10-go dnia następnego miesiąca za miesiąc ubiegły, zaś termin płatności wynosi 

do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

8. W przypadku braku wpływu należności w wyznaczonym terminie, Wydzierżawiający upomni 

Dzierżawcę i wyznaczy drugi, siedmiodniowy termin zapłaty. Po upływie tego terminu, w 

przypadku braku uregulowania należności przez Dzierżawcę, Wydzierżawiający ma prawo do 

zablokowania Przedmiotu dzierżawy i obciążenia Dzierżawcy wynikającymi z tej czynności 

kosztami dojazdu i serwisu w kwocie …………… zł + obowiązującą w danym okresie stawkę podatku 

VAT. 

9. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia czynszu w wypadku podwyższenia cen rynkowych 

materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, niezbędnych dla poprawnego działania 

Przedmiotu dzierżawy.  

10. W przypadku zmiany wysokości czynszu Wydzierżawiający zobowiązany jest pisemnie powiadomić 

Dzierżawcę o powyższym, przy czym zmieniona aneksem do umowy stawka czynszu obowiązuje 

od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, nie wcześniej niż 30 dni od daty 

powiadomienia. 
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11. W przypadku, gdy Dzierżawca nie zaakceptuje zmiany wysokości czynszu, jest on uprawniony do 

rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Opłatę za ostatni 

miesiąc obowiązywania umowy, tj. przez okres wypowiedzenia, Dzierżawca będzie uiszczał według 

dotychczasowych stawek.  

§ 6 

Kary umowne 

1. Dzierżawcy przysługuje możliwość naliczenia Wydzierżawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w terminie zainstalowania urządzeń w siedzibie Dzierżawcy w wysokości 

200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienia w realizacji czynności, o których mowa w § 3, ust. 1 d) i e) w wysokości 50 zł 

brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wydzierżawiającego w wysokości 5000 zł brutto. 

2. Naliczone kary umowne będą potrącane z faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego w 

danym miesiącu. 

3. Wydzierżawiającemu przysługuje możliwość naliczenia kar umownych Dzierżawcy z tytułu 

nieuzasadnionego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w wysokości 

5000 zł brutto. 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

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 związanych ze zgłaszaniem do 

ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz na potrzeby realizacji przepisów podatkowych. 

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 

dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 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.  
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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 oraz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jest obowiązkowe i 

wynika z realizacji przepisów prawa. W przypadku braku  podania wymaganych danych umowa 

nie będzie mogła być zawarta. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Do sprawowania nadzoru i kontroli nad prawidłowym wykonywaniem Umowy Dzierżawca 

wyznacza Pana Adama Krasnodębskiego, lub w jego zastępstwie Pana Łukasza Brutkowskiego. 

2. Ze strony Wydzierżawiającego bezpośredni nadzór przy realizacji umowy pełnić będzie 

…………………………………….. 

3. Strony ustalają, iż przysługuje im prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem. 

4. Po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy, Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu 

Przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej 

eksploatacji. 

5. Zmiany, uzupełnienia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane przez Strony w związku z niniejszą 

umową winny być zawarte pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą się starały 

rozwiązać w drodze negocjacji. W przypadku niemożności rozwiązania sporów w taki sposób, 

będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Dzierżawcy.  

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wydzierżawiającego i 

dwóch dla Dzierżawcy. 

 

DZIERŻAWCA                                      WYDZIERŻAWIAJĄCY 

 


