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Załącznik nr 5a do zapytania ofertowego 

 

UMOWA ZLECENIA Nr ............/DRHS/PS/2021 

zawarta w Warszawie, w dniu ..............2021 , 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 
....................................., zam. .................................., PESEL ..............., 
1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 
Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………..,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod 
firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon 
…………………,  
2) w przypadku spółki należy wpisać: 
Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której Sąd 
Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi KRS 
pod numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 
3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 
z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
 
łącznie zwane dalej „ Stronami” lub każda z osobna „ Stroną” 
 
stosownie do art. 11 ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.). 
 
Zważywszy, że: 
- Muzeum jest dysponentem nieruchomości położonej w Warszawie Wilanów, 

pod adresem ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 – Ogród za Komisarią (załącznik 
nr 1 do Umowy, zwaną dalej „Nieruchomością"),  

- Zleceniobiorca jest podmiotem zawodowo trudniącym się działalnością polegającą 
na hodowli pszczół; 

 Strony zawierają umowę następującej treści: 

§ 1 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać dla Muzeum zlecenie polegające na opiece nad 

pasieką Ule Króla (ule współczesne i historyczne), posadowionej na terenie 
„Nieruchomości”, i pozyskaniu produktów pszczelich – miodu w ramach realizacji 
przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pod nazwą: “Ogród, Kuchnia, Stół-2021”, 
dalej zwane łącznie „zleceniem”. 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 2359 
i na podstawie zapotrzebowania nr .........../2021. 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie na terenie ogrodów za Komisarią 
i pozostałym terenie Muzeum, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej 
umowy.  

4. Zleceniobiorca na własny koszt uzyska i będzie utrzymywał w mocy przez cały okres 
obowiązywania Umowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone osobom trzecim jego działaniem i/lub zaniechaniem  i/lub działaniem i lub 
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zaniechaniem osób, którymi będzie się posługiwać przy realizacji niniejszej umowy. 
Ubezpieczenie winno obejmować  w szczególności rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała  
i szkody bezpośrednie poniesione w ich wyniku. Limit kwoty ubezpieczenia  
dla każdego zdarzenia wynosić będzie co najmniej równowartość 30 000 zł. 

5. Strony potwierdzają, że miejsca posadowienia uli zostały uzgodnione przed podpisaniem 
Umowy na podstawie wspólnie przeprowadzonej wizji lokalnej. 

6.  Zleceniobiorca w związku z zawodowym charakterem swojej działalności bierze pełną 
odpowiedzialność za wybór miejsca posadowienia uli i potwierdza, że jest ono  
odpowiednie w celu należytego wykonania Umowy. Ponadto Zleceniobiorca poświadcza, 
że konstrukcja uli będzie stabilna oraz odporna na warunki atmosferyczne. 

7. Jeśli posadowienie uli wiąże się z dostosowaniem Nieruchomości, koszty tego 
dostosowania poniesie Muzeum. 

8. Jeżeli jakakolwiek czynność związana z wykonaniem niniejszej Umowy wymaga 
uzyskania pozwolenia lub licencji wydanej przez właściwe władze publiczne, 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do uzyskania takich pozwoleń lub licencji na własny 
koszt i zachowania ich przez okres trwania Umowy. 

9. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest świadomy, iż Nieruchomość jest czynnym obiektem 
użyteczności publicznej. W związku z powyższym, Zleceniobiorca zobowiązuje się 
przestrzegać wszelkich poleceń Muzeum związanych z koniecznością zapewnienia 
prawidłowego jej funkcjonowania. W szczególności Zleceniobiorca nie będzie 
powodować zakłóceń i niedogodności związanych z hodowlą pszczół  
dla użytkowników Nieruchomości i zwiedzających. 

§ 2 
Strony ustalają termin realizacji zlecenia od 1.04.2021 do 31.03.2022. 

§ 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 stanowiącego kwotę 20 % 
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

§ 5 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy, w wysokości: 

1) za pozyskanie i konfekcjonowanie z uli 1 kg miodu: 
a) netto: …………………….zł. (słownie: ………………. złotych) 
b) stawka podatku VAT: ………………% 
c) brutto: …………………….zł. (słownie: ………………. złotych) 

2) za realizacje pozostałego zakresu umowy: 
a) netto: …………………….zł. (słownie: ………………. złotych) 
b) stawka podatku VAT: ………………% 
c) brutto: …………………….zł. (słownie: ………………. złotych) 

2. Całkowita wartość wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty: 
1) netto: …………………….zł. (słownie: ………………. złotych) 
2) stawka podatku VAT: ………………% 
3) brutto: …………………….zł. (słownie: ………………. złotych) 

3. Dana część wynagrodzenia o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu obliczana 
jest na podstawie sporządzanego protokołu zdawczo-odbiorczego o którym mowa w ust. 9 
niniejszego paragrafu.  Wartość danej części wynagrodzenia stanowi iloczyn odebranego 
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przez Muzeum miodu (w kilogramach) i stawki wskazanej w ust. 1 pkt 1) niniejszego 
paragrafu. Dana część wynagrodzenia płatna jest przelewem na rachunek bankowy na 
podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku/faktury w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania rachunku/faktury przez Muzeum. 

4. Dana część wynagrodzenia o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu płatna jest z 
dołu za dany miesiąc realizacji zlecenia w ……….. równych częściach po ……………….. zł 
(słownie: ………………………….złotych) netto + VAT w stawce: ………….%. Dana część 
wynagrodzenia płatna jest przelewem na rachunek bankowy na podstawie wystawionego 
przez Zleceniobiorcę rachunku/faktury w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
rachunku/faktury przez Muzeum. 

5. Na rachunku/fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić każdorazowo adnotację 
„kurator działania ................................”. 

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

7. Zleceniobiorca dostarczy Muzeum konfekcjonowany miód, jeśli możliwe będzie pozyskanie 
miodu z uli posadowionych na terenie opisanym w §1 ust. 3 umowy. 

8. Miód będzie się znajdował w pojemnikach zakupionych na koszt Zleceniobiorcy, 
po wcześniejszej konsultacji z osobą nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu 
umowy ze strony Muzeum, wraz z etykietami zaprojektowanymi i wydrukowanymi przez 
Muzeum, na koszt Muzeum. 

9. Przekazanie miodu na rzecz Muzeum nastąpi po odbiorze przez Muzeum partii miodu od 
Zleceniobiorcy na podstawie każdorazowo sporządzonego  protokołu zdawczo-
odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

§ 6 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie terminowo i bez wad. 
2. Zleceniobiorca ma obowiązek prowadzić hodowlę pszczół zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym Regulaminem utrzymania porządku i czystości gminy właściwej dla 
lokalizacji uli. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Muzeum wad w toku realizacji zlecenia może ono żądać 
od Zleceniobiorcy ich nieodpłatnego usunięcia w wyznaczonym terminie  
i obniżyć wynagrodzenie wskazane w §5 ust. 1 o 20 %. 

§ 7 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności i kwalifikacje 

do wykonania zlecenia. 
2. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie osoby skierowane z ramienia Zleceniobiorcy do 

wykonywania na terenie Muzeum prac objętych zleceniem posiadają niezbędne 
umiejętności i kwalifikacje do wykonania zlecenia. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie osoby skierowane z ramienia Zleceniobiorcy do 
wykonywania na terenie Muzeum prac objętych zleceniem posiadają odpowiedni stan 
zdrowia i znajomość przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.  

4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za ule oraz za szkody powstałe w wyniku 
nieprawidłowego posadowienia uli. 

5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za swoje działania 
i/lub zaniechania jak i działania i/lub zaniechania osób, którymi się posługuje 
przy realizacji niniejszej umowy, jak za swoje własne działania i/lub zaniechania.  

6. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Muzeum odstąpić wykonania zlecenia 
lub jego części innej osobie. 

§ 8 
Warunki dodatkowe: 
1. Narzędzia pracy, materiały, urządzenia, odzież ochronną i roboczą zapewnia 

Zleceniobiorca na swój koszt. 
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2. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć Muzeum instrukcje określające zasady 
postępowania w przypadku zaobserwowania rójki oraz zasady postępowania 
w przypadku użądlenia przez pszczoły w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 

3. W przypadku konieczności interwencji pszczelarskiej, w szczególności, jeśli zostanie 
zaobserwowana rójka, Muzeum będzie się kontaktować ze Zleceniobiorcą pod numerem 
telefonu: ........................................ 

4. Muzeum będzie w swojej komunikacji publicznej dotyczącej przedmiotu umowy 
podawać do wiadomości informację o ulach zlokalizowanych na terenie Muzeum 
oraz Zleceniobiorcy jako prowadzącego pasiekę/ule.  

5. Muzeum umieści stosowne tablice informacyjne o posadowieniu uli na jego terenie. 
6. Zleceniobiorca będzie mógł wykorzystywać informacje dotyczące przedmiotu umowy w 

swojej działalności marketingowej oraz podawać w nazwach lub opisie produktów 
nazwę Muzeum lub informację o lokalizacji pasieki. 

§ 9 
1. Muzeum może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie, uiszczając 

Zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom 
związanym z realizacją zlecenia. 

2. Muzeum ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy 
usytuowanie uli na terenie opisanym w §1 ust. 3 umowy będzie stanowiło jego zdaniem 
bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z terenu,  
o którym wyżej. 

3. Muzeum umożliwi Zleceniobiorcy wjazd samochodem na teren placu manewrowego 
i ogrodów za Komisarią.  

§ 10 
Siła wyższa 

1. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej strony w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek ze zobowiązań umowy jeśli 
do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dojdzie na skutek siły 
wyższej lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli i zachowań 
którejkolwiek ze stron                   

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej 
Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na odstąpienie od Umowy 
przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 

4. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest 
niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, 
ograniczenia związane z kwarantanną, embarga, rewolucje, zamieszki i strajki, które 
uniemożliwiają wykonywanie Umowy. 

5. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o 
zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 
która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 
wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 
również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania 
Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

6. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 
obowiązków wynikających z Umowy. 

7. W razie zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy, umowa ulega 
rozwiązaniu, co nie będzie rodzić jakichkolwiek roszczeń względem Stron umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania krajowych rozporządzeń dotyczących 
stanu epidemii COVID-19, w tym używania środków ochrony osobistej: maseczek 
ochronnych, rękawiczek jednorazowych i płynów do dezynfekcji. 
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§ 11 
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 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. 

§ 12 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 13 
Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Muzeum. 

§ 14 
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch egzemplarzach  
dla Muzeum i jednym egzemplarzu dla Zleceniobiorcy.  
 
 MUZEUM       ZLECENIOBIORCA 
 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………... /DRHS/PS/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Miejsce posadowienia uli  
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ……….. /DRHS/PS/2021 

 

SPOSÓB WYKONANIA ZLECENIA 

1. Opieka nad pszczołami:  

1) utrzymanie 6 rodzin pszczelich 

2) stymulowanie rozwoju późnoletniego rodzin pszczelich 

3) zebranie pożytków 

4) przygotowanie gniazda do zimowania 

5) kontrola zapasów zimowych 

6) dokarmienie zimowe 

7) podkarmianie wiosenne i jesienne 

8) ustawienie gniazd do zimowli 

9) przeglądy rodzin pszczelich pod kątem kontroli czerwiu, matek, stanu zdrowia pszczół, 

zapasów  

10) podział lub łączenie rodzin w zależności od ich stanu  

11) utrzymanie ras łagodnych i ewentualna wymiana matek 

12) wykonanie odkładów 

13) ochrona przed chorobami i szkodnikami (przygotowanie i podanie leków ziołowych oraz 

leków weterynaryjnych) 

14) wypełnienie wymogów weterynaryjnych w zakresie rejestracji pasieki 

15) oznakowanie i prowadzenie pasieki zgodnie z obowiązującym prawem (w szczególności 

Regulamin utrzymania porządku i czystości Warszawy)  

16) przygotowanie i zapewnienie elementów bieżącej eksploatacji (ramki, pokarm, leki, 

zioła, drobny sprzęt pszczelarski, zaplecze pasieczne) 

17) czyszczenie i konserwacja elementów uli 

2. Pozyskanie produktów pszczelich. 

3. Konfekcjonowanie i dostarczenie zbiorów miodu. 

4. Przeprowadzanie analizy pyłkowej miodu. 

5. Dostarczenie 3 kuszek i  zasiedlenie przynajmniej jednej z nich (wraz z całoroczną opieką). 

6. Utrzymanie zasiedlonej kłody bartnej (średnica ok. 70 cm). 

 
 
 

 MUZEUM      ZLECENIOBIORCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr…….. /DRHS/PS/2021 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

Spisany w dniu:……………………….…….na podstawie umowy nr…… DRHS/PS/2021 z dnia 
……………………….. ze Zleceniobiorcą – ..................... 

1. Skład Komisji 

Zleceniobiorca 

a)……………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………… 

      Muzeum 

      a)……………………………………………………………………………… 

      b) …………………………………………………………………………… 

      c) …………………………………………………………………………… 

 

2. Ustalenia dotyczące przekazywanego miodu  

Sposób przekazania miodu został zawarty w § 5 ust.  7 do umowy nr ……… DRHS/PS/2021 z 
dnia ……………………………….. 

Rodzaj miodu ……………. 

Ilość miodu ……………….. 

Inne ustalenia, uwagi oraz stwierdzone uszkodzenia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 
Zleceniobiorca       Muzeum: 
 
1. 1. 
2.       2. 
3.        3. 
4.        4. 
 

 


