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Warszawa, dnia 14 grudnia 2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

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

10/16, 02-958 Warszawa na podstawie art. 4 pkt. 8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w 

postępowaniu pn.: „Wykonywanie konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożaru i stałych 

urządzeń gaśniczych w budynkach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. CPV: 75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej 

1.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożaru 

i stałych urządzeń gaśniczych w budynkach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w 

następującym zakresie:  

1.2.1. Wykaz budynków należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

w  których zainstalowane są systemy sygnalizacji pożaru objęte serwisem 

1) Pałac 

2) Markoniówka 

3) Stajnia 

4) Oficyna Kuchenna 

5) Kordegarda 

6) Komisaria 

7) Garaż przy Komisarii 

8) Kontenery usytuowane przy ul. St. Kostki Potockiego 

9) Kotłownia przy Ujeżdżalni 

10) Areszt 

11) Garaże przy Muzeum Plakatu 

12) Oranżeria z Kotłownią Główną 

13) Domek Dozorcy 

14) Wozownia 

15) Pompownia 

16) Figarnia 

17) Domek Ogrodnika 

18) Kotłownia przy Domku Ogrodnika 

19) Kontenery 1,2 przy Oranżerii. 

20) Villa Intrata 

1.2.2. Wykaz elementów Systemu Sygnalizacji Pożaru (Sinteso – SIEMENS) 

1) Konsola z zasilaczem 70W 1 

2) Centrala kompaktowo-modułowa, 504 do 1512 adresów 2 

3) Moduł RS232 (izolowany) 1 

4) Karta interaktywna 7 

5) Moduł sieciowy (SAFEDLINK) 4 

6) Drukarka wbudowana 1 

7) Akumulator 12V/12Ah VdS 2 

8) Akumulator 12V/45Ah VdS 4 

9) Czujka dymu o szerokim widmie 8 

10) Czujka dymu o szerokim widmie ASA 7 

11) Czujka neuronowa 5 

12) Czujka neuronowa ASA 195 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ochrony-przeciwpozarowej-8582
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13) Czujka ciepła ASA 14 

14) Czujka optyczna dymu OptoRex z izolatorem zwarć 196 

15) Czujka dymu PolyRex z izolatorem zwarć 7 

16) Czujka temperaturowa ThermoRex z izolatorem zwarć 2 

17) Czujka optyczna dymu - bezprzewodowa 58 

18) Moduł elektroniczny - radiowy, do centrali Algorex 14 

19) Bateria litowa  130 

20) Czujka liniowa  27 

21) Moduł 4 wejść i 4 wyjść 4A/250VAC lub 30VDC 20 

22) Moduł 1 wej/1 wyj (styk 1A/30V) 13 

23) Moduł 3 wejścia 3 

24) Moduł do linii kolekt. lub wyj.sygnalizatorów 13 

25) Ręczny ostrzegacz pożarowy  FDM221 (IP44)  33 

26) Ręczny ostrzegacz pożarowy FDM223 (IP44/IP64) 18 

27) Przycisk interaktywny IP44 31 

28) Przycisk interaktywny  IP 54 17 

29) Sygnalizator akustyczno-optyczny czerwony 5 

30) Sygnalizator akustyczny  6 

1.2.3. Wykaz elementów systemu SCHRACK i  Stałych  Urządzeń Gaśniczych: 

1) Centralka systemu sygnalizacji pożaru pracująca w systemie LAN - szt. 4. 

2) Redundantna centrala z drzwiami pełnymi zasilacz B5 - szt. 3, 

3) Redundantna karta linii pętlowych 2 pętle do 500 elementów - szt. 11, 

4) Redundantna karta sterująca - 8 wyjść sterujących - szt. 3, 

5) Redundantna karta sieciowa IP - szt. 3, 

6) Adapter komunikacyjny Ri-45 - szt. 3, 

7) Karta przekaźnikowa 16 wyjść - szt. 3, 

8) Wtyczki z wyjściami kątowymi do karty przekaźnikowej - szt. 1, 

9) Redundantna karta sterująca (2we, 2wy 1,54 ), interfejs MMI - BUS do podłączenia 

zewnętrznego panelu obsługi i panelu wskazań - szt. 3, 

10) Karta pamięci SD-512 MB - szt. 3, 

11) Maskownica wolnych slotów - szt. 3, 

12) Akumulator 12 V 40 Ah - szt. 6, 

13) Redundantne zewnętrzne pole obsługi MAP PL z drukarką - szt. 1, 

14) Redundantne zewnętrzne pole wskazań dla 8 stref gaszenia - szt. 3, 

15) Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego 

różnicowego i/lub nadmiarowego z gniazdem n/t - szt. 82, 

16) Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego 

różnicowego i/lub nadmiarowego z gniazdem do pomieszczeń wilgotnych - szt. 6. 

17) Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego 

różnicowego i/lub nadmiarowego z gniazdem montowanym pod tynk - szt. 3. 

18) Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego 

różnicowego i/lub nadmiarowego wraz ze zintegrowanym sygnalizatorem akustycznym - 

szt.  8. 

19) Ręczny ostrzegacz pożarowy, kolor czerwiony - szt. 13. 

20) Pętlowy moduł 4 wyjścia z obudową IP66 - szt. 6. 

21) Przycisk START gaszenie, kolor żółty (IP 52) - szt. 18, 

22) Przycisk STOP gaszenie, kolor niebieski (IP 54) - szt. 18, 

23) Pętlowy moduł 2 wejścia nadzorowane, 1 wyjście, 1 wejście optozłącze z obudową IP66  

- szt. 3. 

24) Pętlowy moduł 4 wejścia nadzorowane, 2 wyjścia z obudową IP66 - szt. 27, 

25) Pętlowy moduł 1 wyjście, 1 wejście nadzorowane z obudową IP66 - szt. 54, 

26) Sygnalizator informacyjny, optyczno - akustyczny z napisem: UWAGA Automatyczne 

gaszenie OPUSCIĆ POMIESZCZENIE - szt. 24, 
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27) Sygnalizator informacyjny, optyczno - akustyczny z napisem: UWAGA GAZ NIE 

WCHODZIĆ - szt. 24, 

28) Sygnalizator optyczno akustyczny koloru czerwonego - szt. 28, 

29) Moduł kontrolno - sterujący aktywatorów generatorów aerozolu gaśniczego w obudowie 

IP65 zawierający możliwość wyzwalania sekwencyjnego generatorów i pełną kontrolę 

linii sterujących – certyfikowany - szt. 19, 

30) Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych 

imax/IN - szt. 10, 

31) Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych 

imax/IN 5/3,5 A - szt. 3, 

32) Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych 

imax/IN 7/6A - szt. 4, 

33) Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych 

imax/IN 7/5A - szt. 1, 

34) Akumulator do zasilania 18Ah/12V - szt. 28, 

35) Akumulator do zasilania 28Ah/12V - szt.6, 

36) Akumulator do zasilania 40Ah/12V - szt. 2, 

37) Puszka metalowa z listwą ceramiczną i filtrem przepięciowych - szt. 41, 

38) Generator aerozolu gaśniczego wersja w osłonie szafkowej o wym. 30x30x65 o masie 

ładunku 1.4kg - szt. 4, 

39) Generator aerozolu gaśniczego wersja w osłonie szafkowej o wym. 30x30x65 o masie 

ładunku 2,4kg - szt. 14, 

40) Generator aerozolu gaśniczego wersja w osłonie szafkowej o wym. 30x30x65 o masie 

ładunku 3,25kg - szt. 21, 

41) Generator aerozolu gaśniczego o masie ładunku 0,5 kg - szt. 2, 

1.2.4. Wykaz pozostałych elementów systemów SSP  

1) Centrale wentylacyjne – 6 szt. 

2) Klapy pożarowe – 50 szt. 

3) Okna oddymiające – 4 szt. 

4) Drzwi oddymiające – 2 szt. 

1.2.5. Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemu w systemie kwartalnym – zakres 

działań 

1) Sprawdzenie wzrokowe stanu połączeń kablowych oraz innych urządzeń i sprzętu  w celu 

potwierdzenia ich sprawności; 

2) Dokonywanie oględzin mających na celu ustalenie aktualnego stanu instalacji tzn., czy w 

budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub zmiany w przeznaczeniu pomieszczeń 

(aranżacja), mogące mieć wpływ na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, 

czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich 

kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne; 

3) Kontrola pracy centrali przy zasilaniu podstawowym; 

4) Kontrola pracy centrali przy zasilaniu awaryjnym; 

5) Sprawdzenie połączeń zasilania podstawowego; 

6) Sprawdzenie kontrolne akumulatorów; 

7) Sprawdzenie obwodów wyjść zasilających; 

8) Sprawdzenie liczników alarmowych; wpisanie do książki SSP; 

9) Sprawdzanie wpisów  w książce eksploatacji SSP; 

10) Wykonanie testu wskaźników optycznych i akustycznych; 

11) Sprawdzenie zaprogramowanych czasów przetwarzania (opóźnienie, pamięć sygnału 

alarmowego); 

12) Wyczyszczenie central z zanieczyszczeń wewnątrz i na zewnątrz; 

13) sprawdzenie mocowania czujek i pozostałych elementów liniowych oraz central – 

stwierdzone nieprawidłowości niezwłocznie usunąć. 
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14) Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie drukarek protokołujących, a w razie 

potrzeby dokonanie uzupełnienia papieru; 

15) Sprawdzenie, poprawienie lub uzupełnienie opisów elementów systemu; 

16) Sprawdzenie rozmieszczenia elementów systemu SSP w oparciu o istniejącą 

dokumentację; 

17) Usunięcie zweryfikowanych uszkodzeń - naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów 

na nowe; 

18) Fizyczne spowodowanie zadziałania co najmniej 25% elementów i urządzeń 

wchodzących w skład i współpracujących z SSP w ciągu kwartału (w ciągu roku 100%), 

wyszczególnione poniżej: 

a)  czujki pożarowe, 

b)  przyciski ROP, 

c)  drzwi przeciwpożarowe wpięte w kontrolę dostępu i SSP, 

d)  drzwi na drodze ewakuacyjnej wpięte w kontrolę dostępu, 

e)  okna oddymiające, 

f)  klapy oddymiające,  

g)  centrale wentylacyjne, 

h)  sygnalizację akustyczną, 

19) Sprawdzenie, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera  

i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne 

urządzenia ostrzegawcze i współpracujące z SSP; 

20) Sprawdzenie stanu szybek przycisków ręcznych ROP, w razie uszkodzeń ich wymiana; 

21) Sprawdzenie stanu baterii czujek bezprzewodowych, w razie potrzeby bieżąca wymiana, 

22) Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów: alarmu pożarowego do stacji 

monitorowania; 

23) Sprawdzenie elementów wykonawczych automatyki Stałych Urządzeń Gaśniczych, 

24) wykonanie przeglądu technicznego i sprawdzenie kompletności Stałych Urządzeń 

Gaśniczych zgodnie z DTR producenta; 

25) przeprowadzeniu szkoleń z obsługi systemu sygnalizacji pożarowej;  

1.2.6. Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu - raport powinien zawierać:  

1) Spis elementów poddanych przeglądowi, 

2) Listę nieprawidłowości odnotowanych podczas przeglądu których nie dało się usunąć na 

bieżąco, 

3) Listę nieprawidłowości usuniętych bezpośrednio podczas przeglądu, 

4) Uwagi i zalecenia – w protokole musi znajdować się adnotacja, że system jest sprawny. 

5) Pieczątkę i podpis serwisanta oraz osoby odbierającej prace z ramienia zleceniodawcy. 

6) Raport powinien być sporządzany raz na kwartał i przedstawiany Muzeum i jest 

podstawą do wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy przez Zleceniobiorcę. 

1.2.7. Dodatkowo Zleceniobiorca zobowiązany jest w ramach podpisanej umowy na serwis i 

konserwację SSP uwzględnić następujące koszty: 

1) Przyjazdów interwencyjnych/awaryjnych i przyjazdów związanych ze zleconą naprawą w 

celu utrzymania w pełnej sprawności  elementów SSP. 

2) Usuwania bieżących nieprawidłowości zgłoszonych przez Zamawiającego oraz 

nieprawidłowości i zaleceń wyszczególnionych w protokołach z przeglądów – koszt 

materiałów pokrywa Zamawiający, po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji kosztorysu. 

1.3. Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcom wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami 

i miejscem realizacji zamówienia oraz jego otoczenia. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie 

ustalenia terminu wizji lokalnej jest Adam Cejmer, acejmer@muzuem-wilanow.pl  

 

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. 

mailto:acejmer@muzuem-wilanow.pl
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3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Adam Cejmer – Zastępca Kierownika Działu Architektury i Środowiska, e-mail: 

acejmer@muzeum-wilanow.pl  

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4.1. Zdolność techniczna i zawodowa.  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli: 

4.1.1. jeśli Wykonawca łącznie wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, minimum dwa  zamówienia (umowy) polegające na wykonaniu usługi serwisu 

systemów sygnalizacji pożaru SCHRACK i Siemens co najmniej w zakresie, o którym 

mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 

Na spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi wykaz 

zamówień (umów) stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego z załączeniem dowodów 

określających, czy zamówienie to zostało wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

Nazwa kryterium Opis kryterium Waga % 

Cena (C) Łączna cena oferty brutto 100 

gdzie: 

Cena (brutto) najniższa 

C =   ------------------------------------ x 100 

Cena (brutto) badanej oferty 

Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Zamawiający wybierze ofertę która otrzyma najwyższą ilość  punktów w ramach wyżej 

określonych kryteriów oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją 

złożył nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

  

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Miejsce składania ofert: oferty należy dostarczyć do Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie w formie elektronicznej na adres email: acejmer@muzeum-wilanow.pl  

2) Termin nadsyłania ofert: 21  grudnia (poniedziałek) 2020 r., godz. 12:00 

3) W tytule wiadomości należy podać” „Oferta - znak sprawy: KA.2402.2.AC.2020 

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta zawiera: 

a) formularz oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

mailto:acejmer@muzeum-wilanow.pl
mailto:acejmer@muzeum-wilanow.pl
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b) informację dot. RODO o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego. 

c) wykaz zrealizowanych zamówień (umów) stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania 

ofertowego 

2) Informacje dodatkowe: 

a) Ofertę należy przedstawić w języku polskim. 

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

c) W ofercie należy podać cenę całkowitą zamówienia. Cenę należy podać w kwotach brutto 

(z podatkiem VAT) i netto. Cena oferty musi obejmować wykonanie prac, wszystkie koszty 

oraz świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.  

d) Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

e) Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego 

zobowiązania do zawarcia umowy z Wykonawcą. 

f) Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 

g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyn. 

h) UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do 

uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub 

wyjaśniania treści złożonych dokumentów a tym samym dokonuje odrzucenia oferty. 

Załączniki: 

Nr 1. Wzór formularza ofertowego 

Nr 2. Wzór umowy 

Nr 3. Informacja RODO 

Nr 4. Wykaz zrealizowanych zamówień (umów) 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ  OFERTY 

ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa                        

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

 

Adres                        ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

 

 

 

WYKONAWCA  / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA *   

 

1. 

Nazwa:  

 

Województwo:                                                                        

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  

 

E-mail: - Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): - Faks:                                                               

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu 

OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

  ADRES DO KORESPONDENCJI 

Nazwa:  

 

Województwo:                                                                        

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 

 

Tel: Faks: 

 

Składając ofertę w ramach zapytania ofertowego, pn.: „Wykonywanie konserwacji i serwisu 

systemu sygnalizacji pożaru i stałych urządzeń gaśniczych w budynkach Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie” 

Znak sprawy: KA.2402.2.AC.2020 

1. Oferujemy cenę brutto za wykonanie zamówienia (KRYTERIUM OCENY OFERT) 

w kwocie: …………… zł, słownie: ………………………….…………… złotych  

w tym: 

kwota netto: …………… zł, słownie: ………………………….…………… złotych; 

należny podatek VAT: stawka: ..…. % 
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2. W cenie naszej oferty zostały zawarte wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości zamówienia, zysk oraz 

wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług 

oraz pozostałe składniki cenotwórcze.   

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i 

akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.  

4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać całość niniejszego zamówienia zgodnie z treścią 

zapytania ofertowego oraz wzoru umowy.  

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym 

i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:  od dnia podpisania 

umowy do dnia 31.12.2021 r. 

7. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umowy warunki płatności zostały przez nas 

zaakceptowane. 

8. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni.  

10. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej 

w naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

11. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  

………………………… niniejsza oferta, w tym wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**. 

*rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………….    

2) ……………………………………….. 

…………………………………………. 
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Oferta zawiera ……………… kolejno ponumerowanych stron.  

 

 

 

  

 

 

 

…………………, dnia ……………………….    ……………………………………………………... 

imię i nazwisko, podpis i ewentualnie pieczątka 

osoby uprawnionej (osób uprawnionych)  

do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Znak sprawy: KA.2402.2.AC.2020 

Strona 10 z 24 

UMOWA ZLECENIA Nr ………/KA/AC/2021 

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 

…………………………. 

zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie, 

 

 

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, z późn. zm). 

 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dla Muzeum zlecenie polegające na Wykonywaniu 

konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożaru i stałych urządzeń gaśniczych w budynkach 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy 

dalej zwane „zleceniem”. 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 502/2- 03   i na 

podstawie zapotrzebowania nr ……………../2020 . 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w Muzeum w sposób określony w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy oraz zgodnie  z Zasadami organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego 

majątku określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za, uszkodzenie lub zniszczenie 

spowodowane jego działaniem i/lub zaniechaniem lub działaniem i/lub zaniechaniem osób, którymi 

posługiwać się będzie przy realizacji niniejszej umowy.   

5. Zleceniobiorca zobligowany jest ubezpieczyć się w zakresie objętym niniejszą umową na kwotę nie 

niższą niż 100 000,00 zł (załącznik nr 4 do umowy) i utrzymywać ubezpieczenie, przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają termin realizacji zlecenia od dnia podpisania umowy  do dnia 31.12.2021 r. 

2. Osobami  odpowiedzialnymi  za  prawidłową  realizację  Umowy i  jej  rozliczenie są: 

 ze strony:  Muzeum –  Adam Cejmer, Łukasz Bakalarski 

 ze strony Wykonawcy – ……………………. 
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§ 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  w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym 

mowa §5 ust. 1 Umowy. 

 

§ 5 

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

…………………………………………………., 00/100 ) brutto.  

W powyższej cenie zawarty jest podatek VAT w stawce 23 %, tj. w kwocie ……………. zł 

(słownie: …………………………, 00/100 ). 

2. Wynagrodzenie o którym  jest  mowa w  ust.1 płatne  będzie w czterech równych częściach na  

koniec każdego kwartału  obowiązywania  umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne 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 Adam Cejmer” 

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi po uprzednim protokolarnym stwierdzeniu bezusterkowego 

wykonania zlecenia. 

6. Osobami nadzorującymi prawidłowość wykonania przedmiotu umowy ze strony Muzeum i jej 

rozliczenie oraz upoważnionymi do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 5 są  Adam Cejmer 

i Łukasz Bakalarski. 

  

§ 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 udziela Muzeum gwarancji na właściwe działanie serwisowanych urządzeń 

opisanych w załączniku nr 1 do Umowy na okres 12 miesięcy. Dokument gwarancji stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

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

 

§ 8 

1. Za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia w tym opóźnienie w   realizacji 

usługi serwisowej opisanej w załączniku nr 1 do Umowy (czas reakcji na zgłoszenie dłuższy niż 4 

godz.), Zleceniobiorca zapłaci Muzeum karę umowną w wysokości 1000 zł brutto (słownie: jeden 

tysiąc złotych).  

2. Podstawą zastosowania kary umownej będzie  protokół stwierdzający okoliczności:  
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a) niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia, sporządzony przez upoważnionego 

przedstawiciela Muzeum, o którym mowa w §2 ust.  2 Umowy  

lub 

b) niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Muzeum na wykonanie Zlecenia lub usunięcie 

wady Zlecenia.  

3. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu lub upływu terminu 

wyznaczonego przez Muzeum na wykonanie Zlecenia lub usunięcia wady Zlecenia.  

4. Zleceniobiorca upoważnia Muzeum do potrącenia kwoty kary umownej z kwoty należnego 

Zleceniobiorcy wynagrodzenia, wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.  

5. Muzeum zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Niezależnie od postanowień ust. 1, w przypadku zwłoki w wykonaniu Zlecenia, zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych w okresie realizacji zlecenia, Muzeum jest uprawnione do zastępczego 

wykonania tychże prac i/lub usunięcia wad przez wybrany przez Muzeum podmiot na koszt i ryzyko 

Zleceniobiorcy.  Na powyższe Zleceniobiorca wyraża zgodę. 

 

§ 9 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia przedstawicielowi Muzeum, o którym mowa w §2 

ust. 2  każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji Usługi serwisowej listy pracowników 

Zleceniobiorcy, którzy realizować będą zlecenie oraz zgłaszania zmian w tej liście z wyprzedzeniem 

nie mniejszym niż 3 dni.  

 

§ 10 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania zlecenia, przeszedł 

szkolenie bhp. 

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

innej osobie. 

 

§ 11 

Warunki dodatkowe: 

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

koszt; 

b) Muzeum umożliwi Zleceniobiorcy korzystanie z wózka akumulatorowego typu melex w celu 

realizacji zlecenia. Korzystanie z wózka akumulatorowego typu melex odbywać się będzie zgodnie 

z Zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z dnia 2 

października 2017 r. w sprawie korzystania z pojazdów elektrycznych typu melex. 

c)  

§ 12 

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

wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom związanym z realizacją zlecenia. 

§ 13 

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

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

2. 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.  

3. 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 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:iod@muzeum-wilanow.pl
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we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

4. 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. 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres określony przepisami 

dotyczącymi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przepisami podatkowymi. 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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). 

9. 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. 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.  

 

§ 15 

Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Muzeum. 

 

§ 16 

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 zlecenie nr ....... KA/AC/2021 z dn. ...................  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Wykaz budynków należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w których 

zainstalowane są systemy sygnalizacji pożaru objęte serwisem: 

 

1) Pałac 

2) Markoniówka 

3) Stajnia 

4) Oficyna Kuchenna 

5) Kordegarda 

6) Komisaria 

7) Garaż przy Komisarii 

8) Kontenery usytuowane przy ul. St. Kostki Potockiego 

9) Kotłownia przy Ujeżdżalni 

10) Areszt 

11) Garaże przy Muzeum Plakatu 

12) Oranżeria z Kotłownią Główną 

13) Domek Dozorcy 

14) Wozownia 

15) Pompownia 

16) Figarnia 

17) Domek Ogrodnika 

18) Kotłownia przy Domku Ogrodnika 

19) Kontenery 1,2 przy Oranżerii. 

20) Villa Intrata 

 

II. Wykaz elementów Systemu Sygnalizacji Pożaru (Sinteso – SIEMENS): 

 

1. Konsola z zasilaczem 70W 1 

2. Centrala kompaktowo-modułowa, 504 do 1512 adresów 2 

3. Moduł RS232 (izolowany) 1 

4. Karta interaktywna 7 

5. Moduł sieciowy (SAFEDLINK) 4 

6. Drukarka wbudowana 1 

7. Akumulator 12V/12Ah VdS 2 

8. Akumulator 12V/45Ah VdS 4 

9. Czujka dymu o szerokim widmie 8 

10. Czujka dymu o szerokim widmie ASA 7 

11. Czujka neuronowa 5 
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12. Czujka neuronowa ASA 195 

13. Czujka ciepła ASA 14 

14. Czujka optyczna dymu OptoRex z izolatorem zwarć 196 

15. Czujka dymu PolyRex z izolatorem zwarć 7 

16. Czujka temperaturowa ThermoRex z izolatorem zwarć 2 

17. Czujka optyczna dymu - bezprzewodowa 58 

18. Moduł elektroniczny - radiowy, do centrali Algorex 14 

19. Bateria litowa  130 

20. Czujka liniowa  27 

21. Moduł 4 wejść i 4 wyjść 4A/250VAC lub 30VDC 20 

22. Moduł 1 wej/1 wyj (styk 1A/30V) 13 

23. Moduł 3 wejścia 3 

24. Moduł do linii kolekt. lub wyj.sygnalizatorów 13 

25. Ręczny ostrzegacz pożarowy  FDM221 (IP44)  33 

26. Ręczny ostrzegacz pożarowy FDM223 (IP44/IP64) 18 

27. Przycisk interaktywny IP44 31 

28. Przycisk interaktywny  IP 54 17 

29. Sygnalizator akustyczno-optyczny czerwony 5 

30. Sygnalizator akustyczny  6 

 

 

III. Wykaz elementów systemu SCHRACK i  Stałych  Urządzeń Gaśniczych: 

 

1. Centralka systemu sygnalizacji pożaru pracująca w systemie LAN - szt. 4. 

2. Redundantna centrala z drzwiami pełnymi zasilacz B5 - szt. 3, 

3. Redundantna karta linii pętlowych 2 pętle do 500 elementów - szt. 11, 

4. Redundantna karta sterująca - 8 wyjść sterujących - szt. 3, 

5. Redundantna karta sieciowa IP - szt. 3, 

6. Adapter komunikacyjny Ri-45 - szt. 3, 

7. Karta przekaźnikowa 16 wyjść - szt. 3, 

8. Wtyczki z wyjściami kątowymi do karty przekaźnikowej - szt. 1, 

9. Redundantna karta sterująca (2we, 2wy 1,54 ), interfejs MMI - BUS do podłączenia zewnętrznego 

panelu obsługi i panelu wskazań - szt. 3, 

10. Karta pamięci SD-512 MB - szt. 3, 

11. Maskownica wolnych slotów - szt. 3, 

12. Akumulator 12 V 40 Ah - szt. 6, 

13. Redundantne zewnętrzne pole obsługi MAP PL z drukarką - szt. 1, 

14. Redundantne zewnętrzne pole wskazań dla 8 stref gaszenia - szt. 3, 

15. Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego  
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różnicowego i/lub nadmiarowego z gniazdem n/t - szt. 82, 

16. Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego  

różnicowego i/lub nadmiarowego z gniazdem do pomieszczeń wilgotnych - szt. 6. 

17. Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego różnicowego 

i/lub nadmiarowego z gniazdem montowanym pod tynk - szt. 3. 

18. Czujka multisensorowa TF1 - TF9 z możliwością ustawienia członu temperaturowego różnicowego 

i/lub nadmiarowego wraz ze zintegrowanym sygnalizatorem akustycznym - szt. 8. 

19. Ręczny ostrzegacz pożarowy, kolor czerwiony - szt. 13. 

20. Pętlowy moduł 4 wyjścia z obudową IP66 - szt. 6. 

21. Przycisk START gaszenie, kolor żółty (IP 52) - szt. 18, 

22. Przycisk STOP gaszenie, kolor niebieski (IP 54) - szt. 18, 

23. Pętlowy moduł 2 wejścia nadzorowane, 1 wyjście, 1 wejście optozłącze z obudową IP66  - szt. 3. 

24. Pętlowy moduł 4 wejścia nadzorowane, 2 wyjścia z obudową IP66 - szt. 27, 

25. Pętlowy moduł 1 wyjście, 1 wejście nadzorowane z obudową IP66 - szt. 54, 

26. Sygnalizator informacyjny, optyczno - akustyczny z napisem: UWAGA Automatyczne gaszenie 

OPUSCIĆ POMIESZCZENIE - szt. 24, 

27. Sygnalizator informacyjny, optyczno - akustyczny z napisem: UWAGA GAZ NIE WCHODZIĆ - 

szt. 24, 

28. Sygnalizator optyczno akustyczny koloru czerwonego - szt. 28, 

29. Moduł kontrolno - sterujący aktywatorów generatorów aerozolu gaśniczego w obudowie IP65 

zawierający możliwość wyzwalania sekwencyjnego generatorów i pełną kontrolę linii sterujących 

– certyfikowany - szt. 19, 

30. Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych imax/IN 

- szt. 10, 

31. Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych imax/IN 

5/3,5 A - szt. 3, 

32. Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych imax/IN 

7/6A - szt. 4, 

33. Zasilacz 24 V urządzeń ochrony przeciwpożarowej certyfikowany o wyjściach prądowych  

imax/IN 7/5A - szt. 1, 

34. Akumulator do zasilania 18Ah/12V - szt. 28, 

35. Akumulator do zasilania 28Ah/12V - szt.6, 

36. Akumulator do zasilania 40Ah/12V - szt. 2, 

37. Puszka metalowa z listwą ceramiczną i filtrem przepięciowych - szt. 41, 

38. Generator aerozolu gaśniczego wersja w osłonie szafkowej o wym. 30x30x65 o masie ładunku 

1.4kg - szt. 4, 

39. Generator aerozolu gaśniczego wersja w osłonie szafkowej o wym. 30x30x65 o masie ładunku 

2,4kg - szt. 14, 

40. Generator aerozolu gaśniczego wersja w osłonie szafkowej o wym. 30x30x65 o masie ładunku 

3,25kg - szt. 21, 

41. Generator aerozolu gaśniczego o masie ładunku 0,5 kg - szt. 2, 

 

IV. Wykaz pozostałych elementów systemów SSP 

 

1) Centrale wentylacyjne – 6 szt. 

2) Klapy pożarowe – 50 szt. 

3) Okna oddymiające – 4 szt. 

4) Drzwi oddymiające – 2 szt. 

 

Wykonywanie przeglądów i konserwacji systemu w systemie kwartalnym – zakres działań 
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1) Sprawdzenie wzrokowe stanu połączeń kablowych oraz innych urządzeń i sprzętu  w celu 

potwierdzenia ich sprawności; 

2) Dokonywanie oględzin mających na celu ustalenie aktualnego stanu instalacji tzn., czy w budynku 

nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub zmiany w przeznaczeniu pomieszczeń (aranżacja), mogące 

mieć wpływ na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów 

akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna 

przestrzeń co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze 

pożarowe są dostępne i widoczne; 

3) Kontrola pracy centrali przy zasilaniu podstawowym; 

4) Kontrola pracy centrali przy zasilaniu awaryjnym; 

5) Sprawdzenie połączeń zasilania podstawowego; 

6) Sprawdzenie kontrolne akumulatorów; 

7) Sprawdzenie obwodów wyjść zasilających; 

8) Sprawdzenie liczników alarmowych; wpisanie do książki SSP; 

9) Sprawdzanie wpisów  w książce eksploatacji SSP; 

10) Wykonanie testu wskaźników optycznych i akustycznych; 

11) Sprawdzenie zaprogramowanych czasów przetwarzania (opóźnienie, pamięć sygnału alarmowego); 

12) Wyczyszczenie central z zanieczyszczeń wewnątrz i na zewnątrz; 

13) sprawdzenie mocowania czujek i pozostałych elementów liniowych oraz central – stwierdzone 

nieprawidłowości niezwłocznie usunąć. 

14) Sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie drukarek protokołujących, a w razie potrzeby 

dokonanie uzupełnienia papieru; 

15) Sprawdzenie, poprawienie lub uzupełnienie opisów elementów systemu; 

16) Sprawdzenie rozmieszczenia elementów systemu SSP w oparciu o istniejącą dokumentację; 

17) Usunięcie zweryfikowanych uszkodzeń - naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów na nowe; 

18) Fizyczne spowodowanie zadziałania co najmniej 25% elementów i urządzeń wchodzących w skład 

i współpracujących z SSP w ciągu kwartału (w ciągu roku 100%), wyszczególnione poniżej: 

- czujki pożarowe, 

- przyciski ROP, 

- drzwi przeciwpożarowe wpięte w kontrolę dostępu i SSP, 

- drzwi na drodze ewakuacyjnej wpięte w kontrolę dostępu, 

- okna oddymiające, 

- klapy oddymiające,  

- centrale wentylacyjne, 

- sygnalizację akustyczną, 
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19) Sprawdzenie, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera  

i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia 

ostrzegawcze i współpracujące z SSP; 

20) Sprawdzenie stanu szybek przycisków ręcznych ROP, w razie uszkodzeń ich wymiana; 

21) Sprawdzenie stanu baterii czujek bezprzewodowych, w razie potrzeby bieżąca wymiana, 

22) Sprawdzenie poprawności transmisji sygnałów: alarmu pożarowego do stacji monitorowania; 

23) Sprawdzenie elementów wykonawczych automatyki Stałych Urządzeń Gaśniczych, 

24) wykonanie przeglądu technicznego i sprawdzenie kompletności Stałych Urządzeń Gaśniczych 

zgodnie z DTR producenta; 

25) przeprowadzeniu szkoleń z obsługi systemu sygnalizacji pożarowej;  

 

Sporządzenie raportu z przeprowadzonego przeglądu - raport powinien zawierać: 

a) Spis elementów poddanych przeglądowi, 

b) Listę nieprawidłowości odnotowanych podczas przeglądu których nie dało się usunąć na bieżąco, 

c) Listę nieprawidłowości usuniętych bezpośrednio podczas przeglądu, 

d) Uwagi i zalecenia – w protokole musi znajdować się adnotacja, że system jest sprawny. 

e) Pieczątkę i podpis serwisanta oraz osoby odbierającej prace z ramienia zleceniodawcy. 

Raport powinien być sporządzany raz na kwartał i przedstawiany Muzeum i jest podstawą do 

wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy przez Zleceniobiorcę. 

 

INNE UWAGI: 

 

Dodatkowo Zleceniobiorca zobowiązany jest w ramach podpisanej umowy na serwis i konserwację SSP 

uwzględnić następujące koszty: 

1. Przyjazdów interwencyjnych/awaryjnych i przyjazdów związanych ze zleconą naprawą w celu 

utrzymania w pełnej sprawności  elementów SSP. 

2. Usuwania bieżących nieprawidłowości zgłoszonych przez Zamawiającego oraz nieprawidłowości i 

zaleceń wyszczególnionych w protokołach z przeglądów – koszt materiałów pokrywa Zamawiający, 

po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji kosztorysu. 
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Załącznik nr 2 do umowy zlecenie nr ....... KA/AC/2021 z dn. ...................  

 

Warunki  gwarancji 

 

Zleceniobiorca gwarantuje właściwe wykonanie zlecenia objętego Umową nr …… KA/AC/2021  z dn. 

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

 

Zobowiązania Zleceniobiorcy: 

Zleceniobiorca zobowiązał się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, 

kompletnego i właściwie funkcjonującego Zlecenia. Zleceniobiorca nie będzie mógł w późniejszym 

terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem umowy, stanem 

urządzeń lub ewentualnym nie uwzględnieniem w cenie oferty świadczenia, które zostało przewidziane 

w opisie Zlecenia lub wynikało z samej koncepcji realizacji Zlecenia. Zleceniobiorca będzie 

odpowiedzialny za Zlecenie, aż do chwili jego odbioru. Ilekroć jest mowa w niniejszym dokumencie o 

urządzeniach rozumie się przez  to  części  i urządzenia zainstalowane przez Zleceniobiorcę w ramach 

realizacji Zlecenia.  

 

Gwarancje 

Zleceniobiorca zapewnia gwarancję właściwego działania serwisowanych urządzeń opisanych w 

załączniku nr 1 do Umowy, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. Zleceniobiorca 

oświadcza, że Zlecenie został zrealizowany zgodnie z wymaganiami, normami krajowymi i 

europejskimi. Gwarancja  ta obejmuje wszystkie wady, zarówno zauważalne jak i ukryte - 

zastosowanych materiałów, urządzeń oraz wszystkie wady konstrukcji  lub wykonawstwa.  Gwarancja 

obejmuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, zarówno jako całości, jak i poszczególnych części 

składowych. 

 

1. Zleceniobiorca w  ramach  Umowy zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany,  

wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, w  czasie  wykonywania obsługi  

serwisowej. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wynikającą z wad użytych materiałów, wadliwym 

wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku wystąpieniem wady.  

3. W przypadku stwierdzenia wad Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7-dni 

od dnia powiadomienia, na koszt własny.  

4. Ze względów technicznych dopuszcza się przedłużenie terminu usunięcia wady, po uprzednim 

uzgodnieniu i pisemnym powiadomieniu Muzeum.  

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

ludzi, Muzeum natychmiast zabezpieczy uszkodzone urządzenia i pisemnie wezwie Zleceniobiorcę 

do natychmiastowego usunięcia zagrożenia. Ponowne użytkowanie wymaga protokolarnego 

odbioru do użytkowania.  

6. Muzeum zgłasza wadę na adres e-mail Zleceniobiorcy………………….  opisem  lokalizacji i 

warunków jej powstania.  

7. Zleceniobiorca określi sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana) bezwzględnie zachowując 

warunki zawarte w Umowie. 

8. Zleceniobiorca powiadomi Muzeum o dokonanej naprawie, przekazując protokół naprawy 

gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych.  
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9. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 2 i nie uzgodniono tego faktu z 

Muzeum lub w przypadku braku reakcji na zgłoszenie (pkt. 5) Muzeum może usunąć powstałe wady 

na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia 

poniesionych przez Zleceniobiorcę  kosztów usunięcia wady. 

10. Termin gwarancji na  oryginalne materiały, komponenty, produkty itp.   dostarczone  przez  

Zleceniobiorcę i zamontowane zamiennie w urządzeniu   określa  producent. 

 

 

………………………..………… 

(data, pieczęć i podpis  Zleceniobiorcy) 
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Załącznik nr 3 do umowy zlecenie nr ........ KA/AC/2021 z dn. ................... 

 

 

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 obiektach oraz na terenie należącym do Muzeum . W sytuacji 

uzyskania zgody na realizację zlecenia w obiektach 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  

 

 

 

 MUZEUM      ZLECENIOBIORCA 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

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 2018 r. poz. 1986 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 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:iod@muzeum-wilanow.pl
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Umowy, a następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych 

byłaby niemożliwość jej zawarcia lub wykonania. 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

„Wykonywanie konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożaru i stałych urządzeń 

gaśniczych w budynkach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ (UMÓW) 

(okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie) 

Lp

. 

Nazwa zamówienia 

 (należy opisać zamówienia/umowy 

w sposób umożliwiający weryfikację 

spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu /o których mowa w 

ust. 4 ppkt. 4.1.1 zapytania 

ofertowego)  

Data 

wykonan

ia 

(dzień, 

miesiąc, 

rok) 

 

Podmiot, na 

rzecz 

którego 

realizowane 

było 

zamówienie 

Nazwa (firma) innego 

podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca 

powołuje się na 

zasadach określonych 

w art. 22a ustawy PZP 

(w przypadku 

powoływania się na te 

zasoby) 

Wykaz zamówień(umów) polegających na wykonywaniu konserwacji i serwisu systemów 

sygnalizacji pożaru i stałych urządzeń gaśniczych . 

1.     

2.     

* Do wykazu wykonanych zamówień (umów) dla każdej pozycji tabeli, należy dołączyć dowody 

określające, czy te zamówienia umowy) zostały wykonane  w sposób należyty. Dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 

.................................., dnia .................................... 

 .......................................................................... 

        imię i nazwisko, osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania Wykonawcy/ów 
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