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Załącznik nr 1 do umowy nr …/DR/JS/2021 oraz Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPZ 

Załącznik nr 2 do umowy nr …/DR/JS/2021 oraz Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 

OFERTA WYKONAWCY 

Załącznik nr 3 do umowy nr …/DR/JS/2021 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI 

Dane podmiotu: 

Nazwa: 

Adres (ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy): 

NIP: 

REGON: 

NIP: 

KRS: 

zwany dalej w treści dokumentu gwarancji Wykonawcą 

Treść dokumentu: 

1. W związku z realizacją umowy nr ………/DR/JS/2021 na przeprowadzenie rozbiórki, translokacji i 
składowania zabytkowego wiatraka - koźlaka wpisanego do rejestru zabytków  pod nr. 52 w dn. 
14.07.2003 r. zlokalizowanego w miejscowości Sobienie Kiełczewskie II, gm. Sobienie Jeziory 
(identyfikator działki 141707_2.0013.27) oraz zapewnienie jego bezpiecznego składowania 
(poprzez budowę wiaty magazynowej oraz bezpośrednie zabezpieczenie wszystkich elementów 
budynku na terenie Folwarku Zachodniego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pn. 
„Rozbiórka, translokacja i składowanie wiatraka - koźlaka”, zawartej w dniu ..................... 2021 
r., zwanej dalej Umową, Wykonawca udziela niniejszym Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 
(zwanemu dalej „Zamawiającym”), gwarancji jakości dotyczącej wykonania wszelkich prac 
związanych z realizacją Przedmiotu umowy o następującej treści: 

2. Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres trzech lat od daty podpisania Protokołu zdawczo – 
odbiorczego bez zastrzeżeń oraz rękojmi równej okresowi udzielonej gwarancji 

3. W okresie gwarancji Wykonawca  zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonywania 
na swój koszt poniższych obowiązków przy zastosowaniu reguł przewidzianych dla wykonywania 
usługi opisanych w Umowie:  

1) Bezpłatnego usuwania wad oraz wszelkich usterek w wykonanych przez Wykonawcę prac 
związanych z demontażem, transportem, składowaniem obiektu wiatraka – koźlaka wpisanego 
do rejestru zabytków pod nr. 52 w dn. 14.07.2003 r. zlokalizowanego pierwotnie w 
miejscowości Sobienie Kiełczewskie II, gm. Sobienie Jeziory (identyfikator działki 
141707_2.0013.27), obecnie na terenie Folwarku Zachodniego Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie.  

2) Jeżeli wyjdzie na jaw wada/usterka, to Wykonawca zostanie o niej niezwłocznie powiadomiony 
przez Zamawiającego (lub w jego imieniu). Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w 
wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne Usterki, których 
można było uniknąć, gdyby niezwłocznie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej Usterce. 
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3) Wykonawca wykona całą pracę wymaganą dla usunięcia wad/usterek zgodnie z warunkami 
Gwarancji Jakości.  

4) Terminy usunięcia wad/usterek będzie nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia 
przez Zamawiającego i zostanie potwierdzony na piśmie przez obie Strony. 

5) W przypadku powstania wad/usterek, której rzeczywisty czas usunięcia, z uwagi na 
uwarunkowania wynikające z technologii prowadzenia prac, będzie dłuższy niż podany w ust. 
4, wówczas Wykonawca może zastosować inne, skuteczne rozwiązania techniczne, które 
zapewnią utrzymanie podanych reżimów czasowych, np. poprzez zastosowanie elementów 
zastępczych. Dłuższy niż 5 dniowy (roboczy) termin ich usuwania wymaga zgody 
Zamawiającego. 

6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty Zamawiającego, które 
spowoduje w czasie prowadzenia prac związanych z usuwaniem wad/usterek. 

7) Wszystkie prace konieczne do usunięcia wad/usterek będą wykonane na ryzyko                               
i odpowiedzialność Wykonawcy. 

8) Usterki stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego objęte są 
niniejszą gwarancją również w wypadku konieczności dokonania ich usunięcia po zakończeniu 
okresu gwarancyjnego. 

9) Okres Gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu w zakresie i o okres, w jakim Przedmiot 
gwarancji nie może  być używany do zamierzonych celów, z powodu jakiejś Usterki. 
Przedłużenie będzie określone przez Wykonawcę w formie pisemnej. 

10) Usunięcie Usterki jak i czas realizacji naprawy będzie stwierdzone i potwierdzone przez 
Zamawiającego na piśmie. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia (pocztą elektroniczną na adres podany w 
zgłoszeniu Usterki) Zamawiającego o usunięciu Usterki oraz upoważniony do wyznaczenia 
terminu odbioru jej naprawy/usunięcia, w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

12) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminach określonych w ust.4, oraz nie przystąpi 
do przeglądu gwarancyjnego w termiach określonych zgodnie z niniejszą gwarancją to 
Zamawiający będzie uprawniony, zgodnie z własnym wyborem, do: 

a) polecenia wykonania pracy związanej z usunięciem Usterki  podmiotowi trzeciemu, 
samodzielnie wybranemu przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy a poniesione 
koszty zostaną  zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania noty 
obciążeniowej na co Wykonawca wyraża zgodę. 

b) podjęcia negocjacji z Wykonawcą w celu uzgodnienia lub określenia rozsądnego 
odszkodowania. 

c) jeśli Usterka w istocie pozbawia Zamawiającego korzyści z Obiektu  lub jakiejkolwiek 
ważniejszej części Obiektu, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia utraconych 
korzyści na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

13) Usunięcie Usterki nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialności z tytułu udzielonej 
Gwarancji Jakości. 

14) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wady/usterki w  
wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w ust. 3 pkt  4 niniejszej Gwarancji, w ciągu 14 
dni od otrzymania noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu Gwarancji Jakości Usterki powstałe na skutek: 

a) działania Siły Wyższej, 

b) aktów wandalizmu, 
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Uwaga:  

Dokument powinien posiadać datę sporządzenia oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy.  

Załącznik nr 4 do umowy nr …/DR/JS/2021 oraz Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 5 do umowy nr …/DR/JS/2021 

KSEROKOPIA POLISY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Załącznik nr 6 do umowy nr …/DR/JS/2021 

INFORMACJA na temat przetwarzania danych osobowych 

(przez Muzeum w związku z zawarciem i realizacją umowy) 

Treść Informacji: 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji 
niniejszej umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej Muzeum) z siedzibą przy 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować 
poprzez: adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl, telefonicznie: lub pisemnie na adres 
siedziby wskazany powyżej.  

2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: 
iod@muzeum-wilanow.pl. 

3. Przekazane bezpośrednio lub przez Wykonawcę dane w zakresie: 

1) osób reprezentujących; w tym członków jego organów ujawnione w KRS lub CEIoDG, w 
szczególności: imiona, nazwisko, numer PESEL, pełniona funkcja; jak również dane 
pełnomocników ujawnione w dołączonym pełnomocnictwie, w tym: imię, nazwisko, numer 
PESEL; 

2) przedstawicieli wskazanych do kontaktu w tym: imię, nazwisko, stanowisko nr telefonu, adres 
e-mail; 

3) osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy, w tym: 
imię, nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail, informacje o kwalifikacjach i 
uprawnieniach 

będą przetwarzane przez Muzeum w celach w związanych z realizacją niniejszej umowy. 

Jeżeli dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą konieczność ich podania 
wynika z umowy lub są one niezbędne do jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych jest brak 
możliwości zawarcia lub realizacji umowy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców będących osobami fizycznymi, 
osób reprezentujących, przedstawicieli wskazanych do kontaktu i osób odpowiedzialnych za 
realizację umowy, wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (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. Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.) 
– dlaje zwane jako „RODO”, jest:  

1) wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami 
prawa, w szczególności o archiwizacji i rachunkowości; 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
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2) prawnie uzasadniony interes Muzeum, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z 
realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy oraz dochodzeniem ewentualnych 
roszczeń z niej wynikających. 

3) zawarcie i wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wyłącznie w przypadku 
Wykonawców będących osobami fizycznymi). 

5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, 
w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji 
umowy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie 
zgodnie z jego poleceniami.  

6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas 
związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas określony przepisami 
prawa, w szczególności dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz 
ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania 
danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4b powyżej. Wykonawcy 
będącemu osobą fizyczną przysługuje również prawo do przenoszenia danych. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Muzeum lub wyznaczonym 
inspektorem ochrony danych, dane kontaktowe wskazane w pkt 1-2 powyżej. 

9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Uwaga:  

1. Dokument powinien być opatrzony podpisem osób reprezentujących Wykonawcę, Jego 
przedstawicieli wskazanych do kontaktu oraz osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych 
zadań wynikających z Umowy, w zależności od potrzeb wynikających z jej postanowień.  

2. Oryginały podpisanych klauzul informacyjnych powinny zostać przedłożone, przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, pod groźbą naliczenia kar umownych o 

których w mowa w § 15 ust. 1 pkt 4 Umowy. 


