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Załącznik nr 1 do umowy nr ………/CK/AP/2020 

 

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPZ 

Usługa pn.: Wykonanie, dostarczenie i zainstalowaniu we wskazanych wnętrzach Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie technicznych wygrodzeń i osłon wraz ze zintegrowanym 

systemem oświetlania ekspozycji, służących zabezpieczeniu eksponatów przed 

zniszczeniem lub kradzieżą i przed bezpośrednim, fizycznym kontaktem ze 

zwiedzającymi. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………/CK/AP/2020 

 

 

 
OFERTA WYKONAWCY 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ………/CK/AP/2020 

 
 
 

 
 

KSEROKOPIA POLISY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ………/CK/AP/2020 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

Etap 
realizacji 

Zakres rzeczowy 
Termin 

wykonania  
Kwota 

netto [zł] 
Kwota 

brutto [zł] 
1 Wykonanie projektu wykonawczego 

(warsztatowego) zgodnie z OPZ. Odbiór 
potwierdzony protokolarnie. 

do 7 dni 
kalendarzowych 

od dnia 
podpisania 

umowy 

  

2 Wykonanie elementów technicznych 
wygrodzeń i osłon wraz ze 
zintegrowanym systemem oświetlania 
ekspozycji na ekspozycję we wskazanych 
pomieszczeniach Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie, wg zatwierdzonego 
projektu wykonawczego, zgodnie z OPZ, 
wg oferty.  

do 07 grudnia 

  

3, 
 

Dostarczanie wykonanych elementów 
technicznych wygrodzeń i osłon wraz ze 
zintegrowanym systemem oświetlania – 
etapami do poszczególnych pomieszczeń 
i ich montaż. Każda dostawa i montaż 
będą potwierdzane odpowiednim 
protokołem odbioru częściowego. Nie 
wyklucza się możliwości jednorazowej 
dostawy wszystkich elementów w 
zależności od organizacji pracy i 
możliwości Wykonawcy. Zgłoszenie do 
odbioru końcowego 

do 22 grudnia 

  

4. 
końcowy 

Przekazanie Muzeum dokumentacji 
powykonawczej. Odbiór końcowy 
potwierdzony protokolarnie. 

do 30 grudnia 
  

   

Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie zrealizowana przez Muzeum jednorazowo 
zgodnie z warunkami zawartymi w § 8  niniejszej Umowy. 

 

 MUZEUM                               WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do umowy nr ………/CK/AP/2020 

 

SPIS NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji wykonawczej i 

powykonawczej o następującej zawartości:  

a) Projekt wykonawczy (warsztatowy) wygrodzeń i osłon, sporządzony wg projektu 

koncepcyjno-technicznego autorstwa dr hab. Barbary Kowalewskiej, zawierający 

rysunki warsztatowe poszczególnych elementów (modułów) oraz obliczenia 

konstruktorskie dotyczące statyki układów przegród szklanych. Obliczenia powinny 

gwarantować bezpieczeństwo konstrukcji dla zwiedzających i mogą być podstawą do 

weryfikacji projektu koncepcyjno–technicznego autorstwa B. Kowalewskiej i 

wprowadzenia  do niego koniecznych korekt.  

b) karty charakterystyki materiałów zastosowanych do wykonania wygrodzeń, w tym 

informacje potwierdzające dopuszczenie do stosowania w Muzeach/ przestrzeniach 

publicznych, 

c) opinia konstruktora dotycząca spełnienia norm bezpieczeństwa w zakresie statyki 

układów osłon i przegród szklanych.  

d) karty charakterystyki zastosowanego oświetlenia 

e) raport z końcowego badania układów elektrycznych i protokół z badań 

potwierdzających dopuszczenie elementów elektrycznych  do eksploatacji. 

 

f) dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) części elektrycznej osłon zawierająca 

schematy elektryczne zbudowanych obwodów elektrycznych, opis zastosowanych 

podzespołów, deklaracje CE zastosowanych podzespołów, warunków przyłączenia 

przegród do sieci zasilającej, w tym warunki rozruchowe oświetlenia (prąd 

rozruchowy), a także warunki eksploatacji i przeglądów eksploatacji instalacji 

elektrycznej w czasie eksploatacji. 

2. Dokumentacja wykonawcza zostanie dostarczona w formie cyfrowej w pliku. 

3. Dokumentacja  powykonawcza zostanie dostarczona w formie cyfrowej w pliku i w 2 

egzemplarzach w formie papierowej. 

 

WYKONAWCA 
 
 
 

………………………………………. 
Data i podpis 
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Załącznik nr 6 do umowy nr ………/CK/AP/2020 

WARUNKI  GWARANCJI 

Zobowiązania Wykonawcy : 
Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 
kompletnego i właściwie funkcjonującego Przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie mógł w 
późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym 
zrozumieniem niniejszej umowy lub ewentualnym nie uwzględnieniem w cenie oferty 
świadczenia, które zostało przewidziane w Opisie Przedmiotu umowy lub wynikało z samej 
koncepcji realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za Przedmiot 
umowy, aż do chwili jego odbioru. Ilekroć jest mowa w niniejszym dokumencie o urządzeniach 
rozumie się przez  to  części oraz materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy oraz  
zakres  Przedmiotu  umowy. 
Gwarancje 
Wykonawca zapewnia gwarancję właściwego działania urządzeń, które dostarczył, biorąc pod 
uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy 
został zrealizowany zgodnie z wymaganiami, normami krajowymi i europejskimi. Gwarancja ta 
obejmuje wszystkie wady, zarówno zauważalne jak i ukryte, zastosowanych materiałów oraz 
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, jak i dobrego funkcjonowania urządzeń, 
zarówno jako całości, jak i poszczególnych części składowych. 
Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich 
części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 
1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy na okres …… miesięcy licząc od daty 

podpisania  Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy. 
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wynikającą z wad materiałowych użytych 

materiałów, wadliwego wykonania prac oraz szkód powstałych w związku wystąpieniem 
wady. 

3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
4 dni od dnia powiadomienia, na koszt własny.  

4. Ze względów technicznych dopuszcza się przedłużenie terminu usunięcia wady, po 
uprzednim uzgodnieniu i pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.  

5. W szczególnych przypadkach wynikających z bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 
zdrowia ludzi, Zamawiający natychmiast zabezpieczy uszkodzone urządzenia i pisemnie 
wezwie Wykonawcy do natychmiastowego usunięcia zagrożenia. Ponowne użytkowanie 
wymaga protokolarnego odbioru technicznego z  dopuszczeniem  do użytkowania.  

6. Zamawiający zgłasza wadę pisemnie na adres  e-mail Wykonawcy …………… opisem 
lokalizacji i warunków jej powstania.  

7. Wykonawca określi sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana) bezwzględnie zachowując 
warunki zawarte w zgłoszeniu.  

8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dokonanej naprawie, przekazując protokół 
naprawy gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych.  

9. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 3 i nie uzgodniono tego 
faktu z Zamawiającym lub w przypadku braku reakcji na zgłoszenie (pkt. 6),  
w czasie 4 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może usunąć powstałe wady na koszt i 
ryzyko Wykonawca. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązuje się do pokrycia 
poniesionych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wady. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z naturalnego zużycia, 
11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  

o  wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie obowiązywania gwarancji. 
 

WYKONAWCA 
 
 

………………………………………. 
Data i podpis  
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Załącznik nr 7 do umowy nr ………/CK/AP/2020 

I N F O R M A C J A na temat przetwarzania danych osobowych 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim pracownikom/współpracownikom 
oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia 
publicznego oraz wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej podstawie 
jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-
958 Warszawa. 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. 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania związanego z 
zamówieniem publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na 
tej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 
ust. 1 lit. b 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). 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje 
zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i 
innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte. 
Okres przechowywania danych  
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz okres do momentu 
upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 
oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty, z 
którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z Muzeum, w tym np.: banki, 
podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz księgowi. 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 
przetwarzania. 
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). 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak podania wymaganych 
danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych i przekazanie ich celem 
przetwarzania przez Zamawiającego było konieczne w związku z zawarciem Umowy, a następnie jej 
wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych byłaby niemożliwość jej 
zawarcia lub wykonania. 

 
 

………………………………………. 
Data i podpis 
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