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UMOWA WZÓR  NR   ..…../DI/KK/2022 
zawarta w Warszawie w dniu ………………..…2022 r., pomiędzy:  

Stronami Umowy: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Kostki 
Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do 
prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rejestru RIK pod nr 
39/95, NIP: 951-00-54-672, REGON: 010956038, reprezentowanym przez: 
1. Pawła Jaskanisa – Dyrektora, 
2. Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora,  Głównego Księgowego, 
zwanym dalej „Zleceniodawca” i/lub „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 …… 
reprezentowaną przez: 
3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 
z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości, 
zwanym (zwaną) dalej „Zleceniobiorca”, „Projektant” 

Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25), do niniejszej 
umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Projektant zobowiązuje się wykonać dla Muzeum usługę polegającą na sprawowaniu 
nadzoru autorskiego przy realizacji projektu pn. „Przebudowa części północnego 
skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach”, dalej zwanym „Nadzorem autorskim”. 

2. Do obowiązków Projektanta w ramach Nadzoru autorskiego należeć będzie: 
a) kontrola zgodności wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową 

oraz usuwanie ewentualnych niezgodności projektu w ramach projektu pn. 
„Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania 
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach”, 
zwanej dalej „dokumentacją projektową”, której zestawienie stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej umowy, a którą to dokumentacją będzie dysponował Projektant; 

b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
projektowej; 

c) uzgadnianie z Muzeum i Wykonawcą robót budowlanych (dalej jako „Wykonawca 
robót”), realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 
technicznych i technologicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz 



przedstawienie tych rozwiązań stosowną adnotacją w treści dokumentacji 
projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i 
technologicznych oraz przedstawienie tych rozwiązań wpisem do Dziennika Budowy 
lub w formie odrębnych szkiców, rysunków lub opisów; 

d) przeniesienie na Muzeum praw autorskich do wszelkich  zmian/ingerencji (utwór) 
wpisanych w dokumentację projektową; 

e) monitorowanie by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował  istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, co wymagałoby uzyskania nowego 
pozwolenia na budowę wraz z wykonywaniem odpowiednich wpisów do dziennika 
budowy; 

f) udział w naradach koordynacyjnych na wezwanie, ale nie więcej niż 40 wizyt,  
w okresie obowiązywania niniejszej umowy w zakresie wszystkich branż: 
architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnych, elektrycznej i teletechnicznej 

g) praca w biurze związana z odpowiedziami na korespondencję Muzeum dotyczącą 
zagadnień budowy w trakcie realizacji zadania. 

3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr 513-103-2,3  
i na podstawie zapotrzebowania nr … 

§ 2 Zobowiązania Zleceniobiorcy  

1. Pobyt Projektanta na budowie winien być realizowany 40 razy w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy na żądanie Muzeum przekazane telefonicznie bądź mailowo 
Projektantowi. Jednorazowy pobyt Projektanta na budowie uwzględnia: 
a) przygotowanie materiałów do pełnienia Nadzoru autorskiego, 
b) czas przejazdu na teren budowy, 
c) czas pobytu na budowie, 
d) realizacja spraw związanych z Nadzorem autorskim po powrocie do siedziby 

Projektanta 
oraz również tych z inicjatywy Projektanta, po uprzednim powiadomieniu Muzeum 
telefonicznie bądź mailowo, w przypadku uzasadnionej potrzeby Nadzoru autorskiego w 
zakresie wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub interwencji w przypadku 
stwierdzonych odstępstw w ramach realizacji robót. 

2. Wykonywanie uzgodnień rozwiązań wykonawczych lub nagłe bieżące wyjaśnienia 
świadczone będą bez zbędnej zwłoki, jednak zawsze z zachowaniem drogi formalnej w 
formie listownej lub elektronicznej. 

3. Przeniesienie praw autorskich dla zmian/ingerencji (utwór) wpisanych w dokumentację 
projektową następować będzie w drodze wpisu do Dziennika budowy lub poprzez 
przekazanie dokumentów z wprowadzonymi zmianami, zawierającymi podpis 
Projektanta jako autora tych zmian. 

4. Nadzór autorski dokumentowany będzie przez Projektanta wpisem do Dziennika Budowy 
lub spisaniem protokołu ze spotkania przez przedstawiciela Muzeum, o którym mowa w 
§5 ust. 1 pkt. a) i b) niniejszej umowy, także w przypadku, gdy Projektant nie zgłasza 
żadnych uwag ani zastrzeżeń, co do prowadzonych robót przez Wykonawcę robót. 

5. Projektant oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje oraz dysponuje personelem 
o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach do wykonania Nadzoru autorskiego. 

6. Projektant nie może odstąpić wykonania Nadzoru autorskiego lub jego części innej 
osobie. 



§ 3 Obowiązki Zleceniodawcy 

Do obowiązków Muzeum w ramach niniejszej umowy należy uzgadnianie z Projektantem 
terminów pobytu na budowie i przekazywanie Projektantowi bieżących informacji 
dotyczących realizacji robót. 

§ 4 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za swoje działania 
i/lub zaniechania oraz działania i/lub zaniechania osób, którymi się posługuje przy 
realizacji niniejszej umowy w tym utratę, uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w wyniku 
realizacji serwisu. 

2. W razie nie dotrzymania przez Projektanta warunków umowy, wynagrodzenie określone 
§8 ust 2 w całości nie przysługuje Projektantowi. 

3. Wynagrodzenie określone w §8 ust 2 w całości nie przysługuje Projektantowi w 
przypadku nie wyłonienia w trybie przetargu wykonawcy robót do realizacji projektu pn. 
„Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania 
zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach”, na co 
Projektant podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę. 

§ 5 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Muzeum w zakresie realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie:  
a) Kurator zadania – Katarzyna Kuśmierska 

2. Wykonawcę robót budowlanych w zakresie realizacji niniejszej umowy reprezentować 
będzie:  
a) Kierownik budowy 

3. Projektanta w zakresie realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie: ………… 

§ 6 Zobowiązania Muzeum  

1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za mienie Zleceniobiorcy zgromadzone na terenie 
realizacji Przedmiotu umowy. 

2. Zleceniobiorca zapewnia właściwe zabezpieczenie swojego mienia na terenie objętym 
Przedmiotem umowy.  

§ 7 Termin realizacji 

1. Strony ustalają czas realizacji umowy na okres od dnia podpisania umowy do dnia 
zakończenia realizacji robót budowlanych w zakresie Projektu , czyli z dniem podpisania 
protokołu odbioru ostatecznego robót i usług realizowanych przez Wykonawcę robót, o 
czym Muzeum zobowiązuje się powiadomić Projektanta. 

2. Szacowany termin zakończenia usług realizowanych przez Wykonawcę robót – 
30.06.2023 r. 

§ 8 Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Za czynności Nadzoru autorskiego opisane w § 1 i § 2 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie w kwocie ……….. złotych netto (słownie: ….) + podatek VAT 23%, co daje 
kwotę ……….. złotych brutto (słownie: ………..) za każdą zakończoną wizytę Nadzoru 
autorskiego. 

2. Maksymalna kwota wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Muzeum zapłaci Projektantowi  
za sprawowanie Nadzoru autorskiego, z zastrzeżeniem, że zostanie on zrealizowany w 



pełnym zakresie określonym w § 1 i § 2 umowy wynosi:  ………. zł netto (słownie: ……) + 
podatek VAT 23%, co daje kwotę …….. zł brutto (słownie: ….) za cały okres sprawowania 
Nadzoru autorskiego  zgodnie z ofertą złożoną przez Projektanta. 

3. Podstawą zapłaty będzie każdorazowo faktura VAT oraz potwierdzenie przez osoby, o 
których mowa w § 5 ust. 1 pkt. a): 
a) zapisu w Dzienniku Budowy i/lub w dokumentacji projektowej dokonanych przez 

Projektanta, w przypadku sytuacji, która wymaga wpisu do Dzienniku Budowy; 
b) potwierdzenia bytności Projektanta na budowie; 
c) udziału Projektanta w naradzie koordynacyjnej; 
d) potwierdzenie innych czynności zrealizowanych przez Projektanta. 

4. Dana część wynagrodzenia każdorazowo płatna będzie na rachunek Projektanta na 
podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur. 

5. Termin płatności danej części wynagrodzenia ustala się na 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez Muzeum. 

6. Na fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator zadania 
Katarzyna Kusmierska”. 

§ 9 Kary umowne 

1. Muzeum przysługuje prawo naliczania kary umownej za zwłokę w wykonaniu czynności 
Nadzoru autorskiego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 
8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego przez strony na 
dokonanie danej czynności Nadzoru autorskiego wskazanej w § 1 i § 2 niniejszej umowy. 

2. W przypadku, gdy należne kary umowne nie pokryją strat Muzeum Projektant, zapłaci 
Muzeum odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez 
Muzeum żądania zapłaty kary. 

§ 10 Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zleceniodawcy przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) zostanie ogłoszona upadłość, zawieszanie  działalności, przekształcenie lub rozwiązanie 
firmy  Zleceniobiorcy;  

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy ; 
d) Zleceniobiorca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Muzeum złożonego na piśmie;  
e) Zleceniobiorca przerwał realizację Przedmiotu umowy bez uzasadnienia i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni; 
f) Zleceniobiorca będzie prowadził prace w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy 

lub wadliwie Muzeum wezwie Zleceniobiorcę do należytego wykonywania Przedmiotu 
umowy i wyznaczy ku temu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego 
terminu Muzeum ma prawo od Umowy odstąpić i powierzyć wykonanie Przedmiotu 
umowy innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Zleceniobiorcy. 

2. Jeżeli Projektant opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem danej czynności Nadzoru 
autorskiego opisanej w § 2 i § 3 niniejszej umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 



żeby zdołał ją zrealizować w czasie umówionym, Muzeum może ale po wyznaczeniu terminu 
dodatkowego uzgodnionego między stronami, od umowy odstąpić lecz nie przed upływem 
terminu do wykonania tej czynności Nadzoru autorskiego. 

3. Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przyczyn określonych powyżej, Projektant jest 
zobowiązany do zapłaty Muzeum odszkodowania stanowiącego kwotę 5% wynagrodzenia 
określonego w §8 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej. 
5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności 

Muzeum jest obowiązane do dokonania odbioru wykonanych prac do dnia odstąpienia oraz 
zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane niewadliwie. 

6. Rozwiązanie niniejszej umowy w terminie wcześniejszym niż termin określony w § 7 może 
nastąpić w drodze pisemnego wypowiedzenia przez jedną ze Stron, z tym, że ustala się  
14 – dniowy termin rozwiązania umowy. 

7. W przypadku rozwiązania umowy, Muzeum zobowiązane jest do uiszczenia Projektantowi 
części wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom związanym  
z realizacją niniejszej umowy z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 3 Umowy. 

§ 11 Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

§ 12 Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne 

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy Zleceniobiorca 
przenosi na Muzeum wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 
utworów powstałych i dostarczonych Muzeum przez Zleceniobiorcę w wykonaniu 
Przedmiotu umowy („Utwory”), prawa własności egzemplarzy poszczególnych 
elementów tych utworów, co nastąpi bezwarunkowo z chwilą akceptacji przez Muzeum 
Utworów oraz zapłaty należnego wynagrodzenia zgodnie z § 8 ust. 2 niniejszej Umowy. 

2. Muzeum nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworu z chwilą określoną w ust. 1 do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą na wszelkich 
polach eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej: 
1) utrwalanie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku, 
2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek 

nośniku, 
3) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 

multimedialnej, 
4) publiczne wykonanie, 
5) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, 
6) wystawianie, 
7) wyświetlanie, 
8) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 
9) nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity, 
10) równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) dzieła m. in. za pośrednictwem 

platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii). 



3. Przeniesienie praw zgodnie z niniejszym paragrafem nastąpi dla każdego Utworu 
odrębnie w odniesieniu do tylko jednej wybranej i zaakceptowanej przez Muzeum wersji 
danego Utworu. 

4. Prawo do eksploatacji na polach określonych w ust. 2 odnosi się również do eksploatacji 
Utworu w połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach, w postaci 
pierwotnej bądź opracowania, w całości bądź w części. 

5. Prawa przenoszone zgodnie z niniejszym paragrafem obejmują prawo do dokonywania 
zmian i przetworzenia Utworów oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich wobec Utworów.   

6. Zleceniobiorca oświadcza, iż Przedmiot umowy nie narusza praw osób trzecich. 

§ 13 Siła wyższa 

1. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej strony w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z 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. Zleceniobiorca 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. 

§ 14 Poufność 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania poufności co do zawarcia i treści niniejszej umowy, 
jak również co do wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie jej realizacji. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze stron do 
dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej 
wiadomości ogólnych informacji o ich działalności. 



3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
dotyczących Umowy, jakie powziął lub poweźmie w toku zawarcia Umowy oraz jej 
realizacji, w szczególności do zachowania tajemnicy wszelkich dokumentów, opracowań, 
materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie w 
tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, 
roboczych kontaktów przedstawicieli Muzeum ze Zleceniobiorcą dotyczących Umowy. 
Strony Umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. 

4. Materiały udostępnione Zleceniobiorcy zostaną wykorzystane w celu realizacji Umowy. 
Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu Umowy, a 
oryginały powinny zostać zwrócone Muzeum niezwłocznie po ich wykorzystaniu. 

5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych 
oraz informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 15 Gwarancja i rękojmia 

1. Zleceniobiorca gwarantuje, że Przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie 
zgodnie z przepisami prawa, dobrze jakościowo, warunkami (normami) technicznymi 
wykonawstwa, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i warunkami umowy, bez 
wad pomniejszających wartość usługi lub uniemożliwiających używanie Przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Zleceniobiorca udziela gwarancji na Przedmiot umowy na okres pięciu lat, licząc od daty 
podpisania Protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń oraz rękojmi równej 
okresowi udzielonej gwarancji, zgodnie z treścią Dokumentu Gwarancji stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie ograniczają uprawnień Muzeum z tytułu rękojmi. 
4. Zleceniobiorca oświadcza, iż wykonane przez niego Utwory będą dziełem oryginalnym,  

do którego prawa przysługują Zleceniobiorcy. 
5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za naruszenie w 

Projekcie dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, a w przypadku 
skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Muzeum , Zleceniobiorca zobowiązuje się 
do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności spornych, wejście do 
sporu w miejsce Muzeum oraz do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób 
trzecich oraz do zwolnienia Muzeum od obowiązku świadczenia z tego tytułu Muzeum 
jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcy o zgłoszonych przez 
osoby trzecie roszczeniach w związku i/lub dotyczących Przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Muzeum zobowiązane jest do pisemnego zawiadomienia 
Muzeum w terminie 10 dni kalendarzowych o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących firmę, 
3) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, 
4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 
5) ogłoszeniu likwidacji, 
6) zawieszeniu działalności. 



§ 16 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle zawarcia i stosowania Umowy strony zobowiązują 
się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia sporu, spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Muzeum . 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do 
przedmiotu umowy. 

3. Na potrzeby realizacji Umowy Muzeum  i Zleceniobiorca mogą udostępniać sobie 
nawzajem dane osobowe osób reprezentujących Strony, swoich przedstawicieli 
wskazanych do kontaktu lub osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań 
wynikających z Umowy, w zależności od potrzeb wynikających z jej postanowień.  

4. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 5 o konieczności 
przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania 
danych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej 
RODO). 

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazanych przez 
Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy przez Muzeum znajduje się w Załączniku nr 
3 do Umowy. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami RODO, 
jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych oraz za przekazanie nieprawdziwych lub błędnych 
danych osobowych. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Muzeum obowiązek informacyjny 
wobec osób o których mowa w ust. 3, w szczególności wskazując informacje wymagane 
na podstawie art. 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych 
stanowiących załącznik nr 3 do Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych 
klauzul Muzeum . Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone  
Muzeum  w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 
Muzeum  i jednym dla Zleceniobiorcy. 

Podpisy Stron Umowy 

Muzeum    Zleceniobiorca 
  



Załącznik  nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  



Załącznik  nr 2 do Umowy Warunki  gwarancji 

W związku z realizacją umowy nr ………/DI/KK/2022 na sprawowanie nadzoru autorskiego 

przy realizacji projektu pn. „Przebudowa części północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w 

ramach zadania zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych na trzech 

kondygnacjach, zawartej w dniu ......... 2022 r., zwanej dalej Umową,  

………………………………….. (zwany dalej „Zleceniobiorcą”) 

udziela niniejszym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie, ul. 

Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa (zwanemu dalej „Muzeum ”), 

gwarancji jakości dotyczącej dokumentacji projektowej  i wszelkich innych opracowań, 

sporządzonych przez Zleceniobiorcę o następującej treści: 

Gwarancja niniejsza udzielana jest na okres pięciu lat od daty podpisania Protokołu 

statecznego roboty budowlanej oraz rękojmi równej okresowi udzielonej gwarancji 

W okresie gwarancji Zleceniobiorca zobowiązuje się względem Muzeum do wykonywania 

poniższych obowiązków przy zastosowaniu reguł przewidzianych dla wykonywania usługi 

opisanych w Umowie:  

Bezpłatnego usuwania wad oraz wszelkich usterek w sporządzonej przez Zleceniobiorcę 

dokumentacji projektowej i wszelkich innych opracowaniach, sporządzonych przez 

Zleceniobiorcę, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do powstania wady inwestycji 

bądź dowolnej części zadania inwestycyjnego polegającego na: Przebudowie części 

północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla 

osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach oraz  we własnych działaniach i innych 

sporządzonych przez Zleceniobiorcę dokumentach, w tym do: 

1) Uzupełniania w tym poprawiania i wyjaśniania treści dokumentu lub dokumentów 

sporządzonych przez siebie w ramach realizacji Umowy,  

2) Uzupełnienia sporządzonej przez siebie w trakcie realizacji Umowy dokumentacji, 

poprzez uzupełnienie Muzeum dokumentu, poprawienie, sporządzenie nowego 

dokumentu lub złożenie wyjaśnień w zakresie treści dokumentu. 

3) Zleceniobiorca dostarczy Muzeum dokument uzupełniający, poprawiony lub 

wyjaśniający treść poprzednio sporządzonych dokumentów, a w przypadku obowiązku 

sporządzenia nowych dokumentów lub dokumentu ten dokument lub dokumenty w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia Zleceniobiorcy pisemnego żądania Muzeum. 

Muzeum może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

Zgłoszenie wady będzie następowało w formie pisemnej na adres siedziby: ……  lub w formie 

elektronicznej na adres: … 

Podpis Zleceniobiorcy  
  



Załącznik  nr 3 do Umowy Klauzula RODO 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

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: 
i. osób reprezentujących; w tym członków jego organów ujawnione w KRS, w 

szczególności: imiona, nazwisko, numer PESEL, pełniona funkcja; jak również 
dane pełnomocników ujawnione w dołączonym pełnomocnictwie, w tym: imię, 
nazwisko, numer PESEL; 

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

iii. 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 (zwanego dalej RODO) jest:  

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

ii. 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. 

iii. 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 
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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. 

 


