
 

 

 

 

UMOWA ZLECENIA Nr …………/DAS/PP/2021 

zawarta w Warszawie, w dniu …………….2021 r., pomiędzy 

strony umowy: 

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

10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, 

NIP 951-00-54-672, REGON 010956038, reprezentowanym przez: 

1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora 

2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 

zwanym dalej Muzeum, 

a 

1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 

Panią/Panem …… zam. …….., Pesel ………..,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod 

firmą …….. w ……… przy ul. …….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP ….. Regon ……,  

2) w przypadku spółki należy wpisać: 

Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………… przy ul. ……. dla której Sąd Rejonowy 

dla …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi KRS pod numerem 

……… NIP ……. Regon …… 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 

z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości 

zwanym dalej Zleceniobiorcą, 

Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.), do niniejszej umowy nie stosuje się 

przepisów tej ustawy. 

§ 1 

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

przeglądu serwisowego urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych w 



 

 

 

 

budynkach należących do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie 

przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16, ul. St. Kostki Potockiego 11, opisanych w 

załączniku nr 1 do umowy, dalej zwane „zleceniem” i/lub „Zleceniem”. 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 502-1-1 i na 

podstawie zapotrzebowania nr …../2021. 

3. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie na terenie Muzeum i w sposób określony w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

Zasadach organizacji pracy Muzeum i bezpieczeństwa jego majątku stanowiącym 

Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 5 

do 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 20 000,00 zł (załącznik nr 4 do umowy). 

6. Zleceniobiorca udzieli gwarancji na wykonywane prace na okres 12 miesięcy (załącznik nr 

2 do umowy). 

§ 2 

1. Strony ustalają termin realizacji zlecenia od dnia podpisania umowy do dnia 29.10.2021 r. 

2. Osobą  odpowiedzialną  za  prawidłową  realizację  Umowy i  jej  rozliczenie oraz 

upoważnioną do podpisania protokołu odbioru o którym mowa w  § 5ust. 4 niniejszej 

umowy są ze strony:  Muzeum – Piotr Pytka, a ze strony Wykonawcy – Pan/i………… 

§ 3 

W razie nie dotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków umowy, wynagrodzenie określone 

w § 5 ust. 1 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: …………. 

złotych i 00/100) brutto, w tym ………. zł netto (słownie: ……….. złotych, 00/100 ) i 

obowiązująca stawka VAT. 

2. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy na podstawie wystawionej 

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

Muzeum. 

3. Na fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator zadania Piotr 

Pytka”. 

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi po uprzednim protokolarnym stwierdzeniu 

bezusterkowego wykonania zlecenia.  

§ 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 

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

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

części innej osobie. 

§ 8 

Warunki dodatkowe: 



 

 

 

 

a) Środki transportu, narzędzia pracy, urządzenia, odzież ochronną i roboczą oraz inne 

materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy w tym personel zapewnia 

Wykonawca na swój koszt, 

b) Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji pracy Muzeum i 

bezpieczeństwa jego majątku, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

§ 9 

Muzeum może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie, uiszczając Zleceniobiorcy 

część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom związanym z 

realizacją zlecenia. 

§ 10 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące 

się do przedmiotu umowy. 

2. 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 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 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 jest obowiązkowe i wynika z realizacji przepisów prawa. W 

przypadku braku  podania wymaganych danych umowa nie będzie mogła być 

zawarta. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 12 

Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Muzeum. 

 

§ 13 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch egzemplarzach dla 

Muzeum i jednym egzemplarzu dla Zleceniobiorcy.  



 

 

 

 

Podpisy stron: 

 MUZEUM       ZLECENIOBIORCA 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy zlecenia nr …………./DAS/PP/2021 z dn. ………..09.2021 r.  

Opis przedmiotu zamówienia 

Spis urządzeń i budynków 

 

1. Villa Intrata: 

1.1. klimatyzator split, model MUB-36HRN1/MOU-36HN1-R, ilość 2 

1.2. klimatyzator split, model kasetonowy MOU-18HFN1-QRC4, ilość 1 

1.3. agregat CARRIER model: 38VYX080N, ilość 1 

1.4. agregat składany, ilość 1  

1.5. klimatyzator kuchenny, model Mitsubishi PCA-M71HA, ilość 1 

1.6. agregat, model PUZ-ZM71VHA, ilość 1  

2. Markoniówka 

2.1. centrala wentylacyjna, model IV PRODUCTENVISTAR TOPATCR-16-AA-

HP-2V-00-V-MX, ilość 1 

2.2. agregat CHŁODNICZY , model IV PRODUCT ENVISTAR TOP ATCR-16-

AA-HP-2V-00-V-MX TYP CZYNNIKA R134a/II, ilość 1  

2.3. nawilżacz, model ELMC 8, ilość 1 

2.4. wentylator , model CHEMETEC 2-160/180/1700T, ilość 1  

2.5. wentylator, model ML100/250, ilość 1   

3. Wozownia II, centrala wentylacyjna Vental Veku, model brak danych, ilość 1 

4. Oranżeria - toaleta DAIŚ, wentylator kanałowy, model brak danych, ilość 1  

5. Oranżeria - Pomieszczenia ogrodników – (podziemia oranżerii) 

5.1. wentylator kanałowy, model brak danych, ilość 1 

5.2. nagrzewnica kanałowa, model EKA 315-12-3F, ilość 1 

6. Figarnia 

6.1. klimatyzator split, model CH-S12FTXQ, ilość 1 

6.2. klimatyzator split, model SANYO 7,10 KW , ilość 1 

6.3. klimatyzator split, model MSR-24HRDN1-C4, ilość 2 

6.4. klimatyzator split, model MS12FU-18HRFN1-QRC8W/MOC1-18HFN1-

QRC8W, ilość 1 

6.5. klimatyzator split, model MSR-24HRDN1, ilość 1 

7. Komora Dezynfekcyjna wyjęte z zakresu opracowania 



 

 

 

 

8. Toalety w szatni Pałacu, wentylator dachowy, model TKS 400C, ilość 1 

9. Kontener modułowy Pracownia konserwacji Malarstwa 

9.1. klimatyzator split, model CH-S12FTXE, ilość 1 

9.2. wentylator kanałowy, model VENT -200L, ilość 1 

9.3. wentylator kanałowy, model VENT -250L, ilość 1 

10. Budynek Browaru  

10.1. klimatyzator split, model CH-S12FTXQ, ilość 1 

10.2. klimatyzator multi, model CH-S24FTXQ, ilość 2 

10.3. klimatyzator multi, model MSAEBU-12HRFNX-QRD0GW, ilość 3 

11. Pawilon Rzeźb 

11.1. centrala nawiewna, model VBW , 1740 m3/h, ilość 1 

11.2. centrala wywiewna, model VBW , 1740 m3/h, ilość 2 

11.3. agregaty chłodnicze, model MDV-D252W/CSN1, ilość 1 

11.4. agregaty chłodnicze, model MDV-D280W/CSN1, ilość 1 

11.5. jednostki wewnętrzna, model ścienna , 4,5 KW, ilość 12 

12. Stajnia – Wartownia, klimatyzator split, model MSR 18HRDN1, ilość 1 

13. Kordegarda 

13.1. klimatyzator split, model ASYG36LMTA, ilość 4 

13.2. wentylator nawiewno wywiewny, model TCBT/4-630/HB, ilość 2 

13.3. klimatyzator split, model SPW-CR364GV56, ilość 1 

14. Pałac Wieża Północna, klimatyzator split, model SAP-KR124EHA, ilość 2 

15. Pracownia 3D- podziemia Oranżerii 

15.1. klimatyzacja precyzyjna, model jedn zewn. RHOSS CY00100091COMPACT, 

ilość 1 

15.2. klimatyzacja precyzyjna, jedn wewn S06OC121VD02020FX$2T14402, 

S08OC111VD02020FX$2T14401, S06OC121VD02020FX$2T14402, ilość 3 

16. Zestaw Kontenerów I 

16.1. klimatyzator split, model CH-S12FTXE, ilość 1 

16.2. klimatyzator split, model SAP-CR127EHAXB, ilość 1 

16.3. klimatyzator split, model MSR-12HRN1, ilość 2 

16.4. klimatyzator split, model CH-S18FTXE, ilość 1 

17. Zestaw Kontenerów II 

17.1. wentylator kanałowy, model VENT -200L, ilość 2 



 

 

 

 

17.2. nagrzewnica kanałowa, model EOKO-200-5-2-B, EOKO -250-5-2-B, ilość 2 

17.3. sekcja filtracyjna, model brak danych, ilość 2 

17.4. wentylator kanałowy, model brak danych, ilość 2 

17.5. klimatyzator split, model CH-S12FTXE, ilość 3 

17.6. klimatyzator split, model CH-S18FTXE, ilość 1 

Spis czynności serwisowych  

Podstawowe czynności serwisowe, jakie powinny być wykonane w trakcie przeglądu 

serwisowego urządzeń.  

Wentylacja: 

 Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej 

 Sekcja wentylatora- kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, 

wirnika, łożysk, czystość sekcji, stan króćców elastycznych 

 Sekcja wentylatora- stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem 

mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów 

powietrza 

 Sekcja chłodnicy- sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola 

przepływu powietrza, czystość chłodnicy, kontrola poprawności działania 

zabezpieczeń, czujników temperatury, drożności odpływu skroplin 

 Sekcja nagrzewnicy- Sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola 

przepływu powietrza, czystość nagrzewnicy, kontrola poprawności działania 

zabezpieczeń, czujników temperatury 

 Układ zasilania i sterowania-test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji 

elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, kontrola działania elementów 

wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice 

 Sekcja obrotowego wymiennika ciepła-działanie układu, stanu silnika, paska 

napędowego i uszczelnienia wymiennika, czystość wymiennika 

 Sekcja krzyżowego wymiennika odzysku ciepła-działanie układu zabezpieczenia 

przeciwzamrożeniowego, czystość wymiennika 

 Sekcja glikolowego wymiennika odzysku ciepła- działanie układu pompowo-

regulacyjnego, czystość wymienników 

 Korekta programu i nastaw wg życzeń użytkownika 



 

 

 

 

 Ocena prawidłowości pracy centrali 

Wentylator:  

 Sprawdzenie ogólnego stanu wentylatora. 

 Sprawdzenie stanu konstrukcji i obudowy wentylatora. 

 Sprawdzenie poboru mocy i prądów przez silnik wentylatora. 

 Ocena stanu łożysk. 

 Sprawdzenie wszystkich zamocowań mechanicznych i połączeń elektrycznych. 

 Ocena stanu wyważenia wirnika wentylatora 

Nawilżacz parowy: 

 Sprawdzenie i ewentualna wymiana cylindra parowego (cylinder po stronie 

Zleceniodawcy) 

 Sprawdzenie grzałek elektrycznych (elektrod) 

 Sprawdzenie instalacji doprowadzającej wodę, parę, i odprowadzenie skroplin 

 Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie zaworów zasilających i spustowych wody z 

cylindra 

 Sprawdzenie gniazda zaworu spustowego 

 Pomiar napięcia zasilania elektrycznego 

 Pomiar poboru prądu przez grzałki 

 Sprawdzenie stanu zamocowań przewodów elektrycznych 

 Kontrola stanu stycznika zasilania grzałek 

 Sprawdzenie działania zabezpieczeń i zakresu zadziałania 

 Kontrola nastaw sterownika 

Split (klimatyzacja):  

 Czyszczenie filtrów parownika 

 Czyszczenie parownika 

 Odgrzybianie parownika 

 Temperatura powietrza zewnętrzna 

 Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia 



 

 

 

 

 Czyszczenie skraplacza 

 Sprawdzenie izolacji chłodniczej 

 Sprawdzenie skraplacza ze względu na uszkodzenie i korozję 

 Sprawdzenie szczelności połączeń freonowych 

 Sprawdzenie połączeń elektrycznych 

 Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin 

 Sprawdzenie sterownika 

 Temperatura na wlocie parownika 

(termometr) 

 Temperatura na wylocie parownika 

(termometr) 

Agregaty chłodnicze: 

 Sprawdzenie stanu technicznego podpór i zamocowań urządzeń 

 Ocena szczelności układu chłodniczego urządzeń i ewentualne uzupełnienie zładu 

 Sprawdzenie stanu technicznego spawów i innych połączeń instalacji, izolacji 

termicznej (rurociągi i wymienniki) 

 Kontrola zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi 

 Ocena stanu technicznego zaworów 

 Kontrola wycieków substancji kontrolowanej (kontrola szczelności) 

 Ocena stanu technicznego pracy sprężarek (pobór prądu, hałas, powrót oleju) 

 Kontrola parametrów działania obiegów chłodniczych( temperatura 

wejściowa/wyjściowa, ciśnienie ssania i tłoczenia, temp. Przed filtrem, różnica 

temperatur przed i za filtrem, przegrzanie czynnika, poziom oleju) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy zlecenia nr ………/DAS/PP/2021 z dn. ………..09.2021 r. 

Warunki  gwarancji 

Zleceniobiorca gwarantuje właściwe wykonanie zlecenia objętego Umową nr 

………../DAS/PP/2021 z dn. ……….09.2021 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.  

Gwarancje 

Zleceniobiorca zapewnia właściwe działanie urządzeń opisanych w załączniku nr 1 do 

Umowy, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. Zleceniobiorca oświadcza, 

że Zlecenie zostało zrealizowane 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. Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres kolejnych 12 miesięcy (zgodnie ze złożoną 

ofertą)  i rozpoczyna się od dnia następującego po dniu 29.10.2021 r. 

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

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

eksploatacyjnej, konserwacyjnej i serwisowej. 

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

wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku wystąpieniem wady.  

4. W przypadku stwierdzenia wad Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 7-dni od dnia powiadomienia, na koszt własny.  



 

 

 

 

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

uprzednim uzgodnieniu i pisemnym powiadomieniu Muzeum.  

6. 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.  

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

warunków jej powstania.  

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

zachowując warunki zawarte w Umowie. 

9. Zleceniobiorca powiadomi Muzeum o dokonanej naprawie, przekazując protokół 

naprawy gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych.  

10. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 4 i nie uzgodniono tego 

faktu z Muzeum lub w przypadku braku reakcji na zgłoszenie (pkt. 7) Muzeum może 

usunąć powstałe wady na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. W takim przypadku 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Zleceniobiorcę  kosztów 

usunięcia wady. 

11. Termin gwarancji na  oryginalne materiały, komponenty, produkty itp.   dostarczone  

przez  Zleceniobiorcę i zamontowane zamiennie w urządzeniu   określa  producent. 

 (data, pieczęć i podpis  

Zleceniobiorcy………………) 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy zlecenia nr ………/DAS/PP/2021 z dn. ……...09.2021 r. 

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 na terenie Muzeum i w pomieszczeniach budynków 

należących do Muzeum.  

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 kosztorysu 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  

Podpisy stron: 

 MUZEUM      ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 4 do umowy zlecenia nr ………/DAS/PP/2021 z dn. ……...09.2021 r.  

Ubezpieczenie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 5 do umowy zlecenia nr ………/DAS/PP/2021 z dn. ……...09.2021 r.  

Oferta Wykonawcy 


