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UMOWA Nr……………/2022 

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

Stronami 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 i/lub Zamawiającym, 
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 Wykonawcą, 

Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. 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. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Muzeum zlecenie polegające na: realizacji działań 
promocyjnych dotyczących wystawy świetlno-muzycznej pn. „Królewski Ogród Światła”, dalej 
zwane  „zleceniem” i/lub „Przedmiotem umowy” 

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

3. Wykonawca będzie wykonywał zlecenie poza Muzeum i w sposób określony w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

4. Realizacja Przedmiotu Umowy polegać będzie na wykonaniu następujących działań: 
1) Przygotowanie identyfikacji wizualnej wystawy – wzór plakatu, wybór kolorów wiodących, 

stworzenie animacji i grafik (do social media) wraz z przekazaniem praw autorskich do ich 
późniejszego wykorzystania – wykonanie do 25 września 2022; 

2) Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych – zaproszenia – 150 szt., mapy – 2000 
szt.; wraz z przekazaniem praw autorskich - wykonanie do 30 września 2022; 

3) Relacje fotograficzne i ich obróbka graficzna – z wystawy i co najmniej jednego wydarzenia 
towarzyszącego – np. z otwarcia wystawy (co najmniej 200 zdjęć); oddanie materiału 
powinno nastąpić w częściach: w przypadku wykonania relacji z otwarcia oczekuje się 
przekazania co najmniej 20 zdjęć do 10.10.2022; a pozostałych do dnia 20.10.2022; w 
przypadku wykonania relacji z Festiwalu Światła (15-16.10.2022) oczekuje się przekazania 
co najmniej 20 zdjęć do 18.10.2022 a pozostałych do dnia 25.10.2022; w przypadku 
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wykonania relacji z innych wydarzeń terminy przekazywania materiałów będą uzgadniane 
na bieżąco; wraz z przekazaniem praw autorskich 

4) Propozycja i nawiązanie 2-3 współprac z influencerami, którzy pomogą w promocji wystawy 
– organizacja ich obecności na co najmniej jednym wydarzeniu – koordynacja współpracy; co 
najmniej jedna współpraca powinna zostać nawiązana przed otwarciem wystawy tak, aby 
zapewnić możliwość jej promowania w social mediach natomiast 2-3 współpraca powinna 
zostać nawiązana do 15.11.2022 

5) Przygotowanie i wysyłka informacji prasowych do co najmniej 50 podmiotów/mediów/osób 
– organizacja wizyty dziennikarzy/mediów na wystawę  w czasie otwarcia; obejmuje – 
wysyłkę zaproszeń; prowadzenie korespondencji, prowadzenie listy osób zaproszonych i 
przekazanie jej Muzeum a także koordynację wizyty dziennikarzy na wystawie; materiały 
powinny zostać przygotowane do dnia 25.09.2022 a wysyłka powinna zostać wykonana 
30.09.2022; 

6) Przygotowanie raportu/analizy realizowanych działań promocyjnych; raport powinien 
zawierać podsumowanie zasięgów, wskaźniki liczbowe, sugestie dot. podejmowanych 
działań marketingowych w odniesieniu do danych frekwencyjnych - raport powinien zostać 
wykonany do 28.02.2023; 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownymi 
zasobami do wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy 
przy zachowaniu należytej staranności. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do wykonania 
Przedmiotu Umowy i wykona Umowę, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 
żadnych dodatkowych kosztów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 4 
kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848) w tym z wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1. zawartymi w 
załączniku do tej ustawy z wyłączeniem wytycznych, których nie można wprowadzić ze względu 
na ograniczone możliwości techniczne obecnej strony internetowej Muzeum 
(https://www.wilanow-palac.pl/). 

8. Wykonawca powierza podwykonawcom – …, wykonanie następującej części zamówienia 
przewidzianej niniejszą Umową: ……. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z Umową lub przepisami prawa.  
W przypadku powierzenia Przedmiotu Umowy w określonym zakresie podwykonawcom, 
Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania. 

10. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach rozumie się przez to dni kalendarzowe, za wyjątkiem tych 
terminów, które literalnie zostały określone jako „robocze”.  

§ 2 Okres realizacji Umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia 8 września 2022 r. do dnia 28 lutego 
2023 r. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji szczegółowy harmonogram realizacji Umowy uwzględniający podział na Działania 
wskazane w § 1 oraz obieg dokumentów i koniecznych do odbycia konsultacji celem wykonania 
Zadań w terminie określonym w ust. 4 poniżej. 

3. Zamawiający zgłosi uwagi/zastrzeżenia do harmonogramu w terminie 7 dni od daty przekazania 
harmonogramu lub dokona jego akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 
uwag/zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 5 dni od ich przekazania przez Zamawiającego  
i do ponownego przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia.  

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w częściach w terminach: 

https://www.wilanow-palac.pl/
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1) Przygotowanie identyfikacji wizualnej wystawy – wzór plakatu, wybór kolorów wiodących, 
stworzenie animacji i grafik (do social media) wraz z przekazaniem praw autorskich do ich 
późniejszego wykorzystania – wykonanie do 25 września 2022; 

2) Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych – zaproszenia – 150 szt., mapy – 2000 szt.; 
wraz z przekazaniem praw autorskich - wykonanie do 30 września 2022; 

3) Relacje fotograficzne i ich obróbka graficzna – z wystawy i co najmniej jednego wydarzenia 
towarzyszącego – np. z otwarcia wystawy (co najmniej 200 zdjęć); oddanie materiału 
powinno nastąpić w częściach: w przypadku wykonania relacji z otwarcia oczekuje się 
przekazania co najmniej 20 zdjęć do 10.10.2022; a pozostałych do dnia 20.10.2022; w 
przypadku wykonania relacji z Festiwalu Światła (15-16.10.2022) oczekuje się przekazania 
co najmniej 20 zdjęć do 18.10.2022 a pozostałych do dnia 25.10.2022; w przypadku 
wykonania relacji z innych wydarzeń terminy przekazywania materiałów będą uzgadniane 
na bieżąco; wraz z przekazaniem praw autorskich 

4) Propozycja i nawiązanie 2-3 współprac z influencerami, którzy pomogą w promocji wystawy – 
organizacja ich obecności na co najmniej jednym wydarzeniu – koordynacja współpracy; co 
najmniej jedna współpraca powinna zostać nawiązana przed otwarciem wystawy tak, aby 
zapewnić możliwość jej promowania w social mediach natomiast 2-3 współpraca powinna 
zostać nawiązana do 15.11.2022 

5) Przygotowanie i wysyłka informacji prasowych do co najmniej 50 podmiotów/mediów/osób – 
organizacja wizyty dziennikarzy/mediów na wystawę w czasie otwarcia; obejmuje – wysyłkę 
zaproszeń; prowadzenie korespondencji, prowadzenie listy osób zaproszonych i przekazanie 
jej Muzeum a także koordynację wizyty dziennikarzy na wystawie; materiały powinny zostać 
przygotowane do dnia 25.09.2022 a wysyłka powinna zostać wykonana 30.09.2022; 

6) Przygotowanie raportu/analizy realizowanych działań promocyjnych; raport powinien 
zawierać podsumowanie zasięgów, wskaźniki liczbowe, sugestie dot. podejmowanych działań 
marketingowych w odniesieniu do danych frekwencyjnych - raport powinien zostać 
wykonany do 28.02.2023; 

5. Terminy wskazane w ust. 4 powyżej, mogą ulec zmianie o ile będzie to uzasadnione 
okolicznościami wynikającymi z etapów realizacji Przedmiotu umowy, a zmiana zostanie 
poprzedzona zgodą Zamawiającego. Zmiana harmonogramu w tym zakresie nie jest zmianą 
istotną i nie wymaga wprowadzenia aneksem.  

§ 3 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace 
stanowiące Przedmiot Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie 
powierzonych im obowiązków.  

2. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację Przedmiotu Umowy, które będą 
wykonywać Przedmiot Umowy osobiście oraz będą dyspozycyjne dla Zamawiającego przez okres 
realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy – Wykaz osób. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany każdej z osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 
2 powyżej, po  uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba 
musi mieć: 
1) kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze niż określone w Ogłoszeniu o zamówieniu; 
2) posiadać doświadczenie nie mniejsze niż określone w treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Wykonawca w przypadkach przerw w świadczeniu usługi przez jego personel wymieniony w 
Załączniku nr 2 do Umowy (np.: urlop, choroba) zobowiązany jest: 
1) powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od dnia powzięcia 

informacji o tym fakcie; 
2) zapewnić nową osobę, której kwalifikacje i uprawnienia będą nie mniejsze niż  określone w 

Ogłoszeniu o zamówieniu; 
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3) zapewnić nową osobę, która posiadać będzie doświadczenie nie mniejsze niż określone w 
treści Ogłoszenia o zamówieniu; 

4) zapewnić osobę na zastępstwo, gdy niezdolność / przerwa w wykonywaniu usługi wynosić 
będzie od 6 dni kalendarzowych; 

5) zapewnić osobę na zastępstwo, gdy niezdolność / przerwa w wykonywaniu usługi wynosić 
będzie do 1 dnia roboczego (zgodnie z oświadczeniem z Oferty w ramach kryterium oceny 
oferty – Doświadczenie). 

5. Wykonawca deklaruje, że każdorazowo każda z osób skierowana do wykonania zamówienia a 
określona w Wykazie osób (załącznik nr 2 do Umowy) będzie osobiście stawiać się w siedzibie 
Zamawiającego (Warszawa) w odpowiedzi na jego wezwanie: w terminie 1 dnia roboczego 
(zgodnie z oświadczeniem z Oferty w ramach kryterium oceny oferty – Gotowość do 
stawiennictwa). 

6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje 
obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny 
wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej 
kwalifikacje i spełniającej wymagania odnośnie danej funkcji określone w Ogłoszeniu o 
zamówieniu  na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Jeżeli  Zamawiający nie 
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania 
zatwierdzenia Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
wyznaczenia specjalisty tymczasowego do czasu powołania nowego specjalisty. Do nowo 
wyznaczonych specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie treść niniejszego paragrafu. 
Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy, lecz wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca ma prawo posługiwać się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy 
podwykonawcami, tj.: …. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podmiotów, o których mowa 
w ust. 4, 6 i 7 powyżej, jak za swoje własne. Zmiana podwykonawców wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy. 

9. Zlecenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z Umowy. 

10. W stosunku do podwykonawców, którymi posłużył się Wykonawca realizując Umowę, 
Zamawiający nie jest stroną zobowiązaną do wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu 
Umowy, choćby wykonywali je w przeświadczeniu, iż wykonują je bezpośrednio na zamówienie 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy  
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

12. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest nabyć od podwykonawców majątkowe prawa autorskie w zakresie wskazanym  
w Umowie i przenosi je na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 
1 Umowy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu i urządzeń 
niezbędnych do realizacji Umowy. 

§ 4 Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy i kontakt 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień Umowy, w tym do podpisywania protokołów 
odbioru części Przedmiotu Umowy opisanych w §1 ust. 4 pkt. 1)-6) są: 

1) ze strony Zamawiającego: 
a) Pani Paulina Szulist -Płucienniczak adres e-mail: pszulist@muzeum-wilanow.pl, nr tel.  

(+48) …………..;  
b) Pani Justyna Zwierzyńska-Panfil, adres e-mail:, jzwierzynska@muzeum-wilanow.pl, nr 

tel.  (+48) ………….; 
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2) ze strony Wykonawcy: 
a) …………………………………. 

§ 5 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 wynosi maksymalnie: 
…brutto zł, (słownie:...), wartość netto ….zł (słownie:.), w tym podatek VAT w wysokości …. zł  
(słownie:), tj. z tytułu: 
1) Przygotowanie identyfikacji wizualnej wystawy – wzór plakatu, wybór kolorów wiodących, 

stworzenie animacji i grafik (do social media) wraz z przekazaniem praw autorskich do ich 
późniejszego wykorzystania – wykonanie do 25 września 2022 w wysokości ….zł netto 
(słownie: zł) tj. …zł brutto (słownie: zł) 

2) Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych – zaproszenia – 150 szt., mapy – 2000 szt.; 
wraz z przekazaniem praw autorskich - wykonanie do 30 września 2022 w wysokości ….zł 
netto (słownie: zł) tj. …zł brutto (słownie: zł) 

3) Relacje fotograficzne i ich obróbka graficzna – z wystawy i co najmniej jednego wydarzenia 
towarzyszącego – np. z otwarcia wystawy (co najmniej 200 zdjęć); oddanie materiału 
powinno nastąpić w częściach: w przypadku wykonania relacji z otwarcia oczekuje się 
przekazania co najmniej 20 zdjęć do 10.10.2022; a pozostałych do dnia 20.10.2022; w 
przypadku wykonania relacji z Festiwalu Światła (15-16.10.2022) oczekuje się przekazania 
co najmniej 20 zdjęć do 18.10.2022 a pozostałych do dnia 25.10.2022; w przypadku 
wykonania relacji z innych wydarzeń terminy przekazywania materiałów będą uzgadniane 
na bieżąco; wraz z przekazaniem praw autorskich w wysokości ….zł netto (słownie: zł) tj. …zł 
brutto (słownie: zł) 

4) Propozycja i nawiązanie 2-3 współprac z influencerami, którzy pomogą w promocji wystawy – 
organizacja ich obecności na co najmniej jednym wydarzeniu – koordynacja współpracy; co 
najmniej jedna współpraca powinna zostać nawiązana przed otwarciem wystawy tak, aby 
zapewnić możliwość jej promowania w social mediach natomiast 2-3 współpraca powinna 
zostać nawiązana do 15.11.2022 w wysokości ….zł netto (słownie: zł) tj. …zł brutto 
(słownie: zł) 

5) Przygotowanie i wysyłka informacji prasowych do co najmniej 50 podmiotów/mediów/osób – 
organizacja wizyty dziennikarzy/mediów na wystawę  w czasie otwarcia; obejmuje – wysyłkę 
zaproszeń; prowadzenie korespondencji, prowadzenie listy osób zaproszonych i przekazanie 
jej Muzeum a także koordynację wizyty dziennikarzy na wystawie; materiały powinny zostać 
przygotowane do dnia 25.09.2022 a wysyłka powinna zostać wykonana 30.09.2022 w 
wysokości ….zł netto (słownie: zł) tj. …zł brutto (słownie: zł) 

6) Przygotowanie raportu/analizy realizowanych działań promocyjnych; raport powinien 
zawierać podsumowanie zasięgów, wskaźniki liczbowe, sugestie dot. podejmowanych 
działań marketingowych w odniesieniu do danych frekwencyjnych - raport powinien zostać 
wykonany do 28.02.2023 w wysokości ….zł netto (słownie: zł) tj. …zł brutto (słownie: zł) 

2. Cena za wykonanie Przedmiotu Umowy jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie,  
z zastrzeżeniem postanowień Umowy. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich 
czynności objętych zakresem obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego 
kosztów. 

3. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w 
ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie po uprzednim protokolarnym 

odebraniu bez zastrzeżeń: 
1) Przygotowanie identyfikacji wizualnej wystawy – wzór plakatu, wybór kolorów wiodących, 

stworzenie animacji i grafik (do social media) wraz z przekazaniem praw autorskich do ich 
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późniejszego wykorzystania – wykonanie do 25 września 2022 w wysokości ….zł netto 
(słownie: zł) tj. …zł brutto (słownie: zł) w terminie … 

2) Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych – zaproszenia – 150 szt., mapy – 2000 szt.; 
wraz z przekazaniem praw autorskich - wykonanie do 30 września 2022 w wysokości ….zł 
netto (słownie: zł) tj. …zł brutto (słownie: zł) w terminie … 

3) Relacje fotograficzne i ich obróbka graficzna – z wystawy i co najmniej jednego wydarzenia 
towarzyszącego – np. z otwarcia wystawy (co najmniej 200 zdjęć); oddanie materiału 
powinno nastąpić w częściach: w przypadku wykonania relacji z otwarcia oczekuje się 
przekazania co najmniej 20 zdjęć do 10.10.2022; a pozostałych do dnia 20.10.2022; w 
przypadku wykonania relacji z Festiwalu Światła (15-16.10.2022) oczekuje się przekazania 
co najmniej 20 zdjęć do 18.10.2022 a pozostałych do dnia 25.10.2022; w przypadku 
wykonania relacji z innych wydarzeń terminy przekazywania materiałów będą uzgadniane 
na bieżąco; wraz z przekazaniem praw autorskich w wysokości ….zł netto (słownie: zł) tj. …zł 
brutto (słownie: zł) w terminie … 

4) Propozycja i nawiązanie 2-3 współprac z influencerami, którzy pomogą w promocji wystawy – 
organizacja ich obecności na co najmniej jednym wydarzeniu – koordynacja współpracy; co 
najmniej jedna współpraca powinna zostać nawiązana przed otwarciem wystawy tak, aby 
zapewnić możliwość jej promowania w social mediach natomiast 2-3 współpraca powinna 
zostać nawiązana do 15.11.2022 w wysokości ….zł netto (słownie: zł) tj. …zł brutto 
(słownie: zł) w terminie … 

5) Przygotowanie i wysyłka informacji prasowych do co najmniej 50 podmiotów/mediów/osób – 
organizacja wizyty dziennikarzy/mediów na wystawę  w czasie otwarcia; obejmuje – wysyłkę 
zaproszeń; prowadzenie korespondencji, prowadzenie listy osób zaproszonych i przekazanie 
jej Muzeum a także koordynację wizyty dziennikarzy na wystawie; materiały powinny zostać 
przygotowane do dnia 25.09.2022 a wysyłka powinna zostać wykonana ….zł netto 
(słownie: zł) tj. …zł brutto (słownie: zł) w terminie … 

6) Przygotowanie raportu/analizy realizowanych działań promocyjnych; raport powinien 
zawierać podsumowanie zasięgów, wskaźniki liczbowe, sugestie dot. podejmowanych 
działań marketingowych w odniesieniu do danych frekwencyjnych - raport powinien zostać 
wykonany do 28.02.2023 w wysokości …zł netto (słownie: zł) tj. …zł brutto (słownie: zł) w 
terminie … 

6. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony  
bez zastrzeżeń protokół odbioru częściowego.  

7. Rozliczenie za wykonywanie Przedmiotu Umowy odbywa się na podstawie faktur częściowych 
oraz faktury końcowej. Ilość odbiorów częściowych odpowiada ilości i zakresowi Działań 
określonych odpowiednio w § 1 ust. 4 pkt. 1)-6) Umowy. 

8. Faktura  końcowa musi zostać wystawiona i zapłacona przed datą zakończenia realizacji 
Przedmiotu umowy tj. do dnia 28 lutego 2023 r.  

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz 
przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z Umowy pod jakimkolwiek innym 
tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności 
przez osobę trzecią. 

10. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w 
rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem platformy ESP. 

§ 6 Prawa Autorskie 

1. Jeżeli w wyniku realizacji przedmiotu Umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy  z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062),  z chwilą 
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przyjęcia tego utworu Wykonawca przenosi na Muzeum autorskie prawa majątkowe do utworu i 
jego części, w pełnym zakresie na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami,  

w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego  
i cyfrowego na dowolnych nośnikach, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu w postaci cyfrowej w szczególności w ramach 
systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika, 

3) wprowadzanie utworu do obrotu, użyczanie lub najem – oryginału albo egzemplarzy, 
4) rozpowszechnianie utworu poprzez jego publiczne wystawianie, wyświetlanie, przesyłanie 

za pomocą poczty elektronicznej, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym 
systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci 
Internet i innych sieciach komunikacji elektronicznej, sieciach zamkniętych oraz 
rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, w szczególności 
elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

5) tworzenie nowych wersji i aktualizacji utworu; 
6) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego; 
7) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną  

i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także 
przez sieci kablowe i platformy cyfrowe; 

8) przekazywania Utworu dalej pod tytułem darmowym lub odpłatnym osobom trzecim, w 
szczególności podmiotom realizującym/współpracującym przy realizacji Projektu, na 
potrzeby którego zlecany jest Przedmiot Umowy, 

9) wykorzystywania utworu, w tym do zmian w utworze, dla celów realizacji Projektu, 
10) korzystanie z utworu poprzez włączanie ich do innych utworów. 

2. W zakresie i na zasadach wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca przenosi na Muzeum  
w pełnym zakresie prawo do wykonywania oraz prawo do zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych do utworu i jego części, w tym opracowań Utworów oraz na 
rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

3. Przeniesienie praw, o którym w ust. 1 i 2 powyżej będzie następować bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów nastąpi w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy 

5. Wykonawca rezygnuje z prawa do otrzymania egzemplarza autorskiego utworu. 
6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu przez Muzeum na 

każdym odrębnym polu eksploatacji. 
7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu Wykonawca przenosi na 

Muzeum własność nośników, na których je utrwalono. 
8. Wykonawca oświadcza, że jeżeli przy realizacji Przedmiotu Umowy powierzy wykonanie utworu 

(w całości lub jakiejkolwiek części) jakimkolwiek osobom trzecim (np. podwykonawcom) 
zobowiązany jest niniejszym do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego dowodu nabycia 
autorskich praw majątkowych i uzyskania zgody na wykonywanie autorskich praw osobistych, do 
wykonanych przez te osoby trzecie prac składających się na Utwór, co najmniej w takim zakresie, 
jaki ma być na podstawie niniejszej Umowy przeniesiony przez Wykonawcę na Zamawiającego. 
Dowód ten stanowi załącznik do protokołu odbioru odpowiednio dla Działania w ramach którego 
powstał utwór. 

9. W razie wniesienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń 
pozostających w związku z utworem Wykonawca niniejszym zobowiązuje się zwolnić 
Zamawiającego z tych roszczeń, udzielić mu niezbędnej pomocy i wszelkich informacji 
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pozostających w związku z takim roszczeniem, a także pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty w 
związku z wniesieniem tych roszczeń. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania i niepodnoszenia wobec Muzeum roszczeń 
związanych z następującymi, przysługującymi mu autorskimi prawami osobistymi do utworu: 
1) prawem do oznaczenia autorstwa – Muzeum będzie miał swobodę w decydowaniu  

czy oznaczy autorstwo; 
2) prawem do integralności – Muzeum będzie miał swobodę do dokonywania wszelkich zmian 

w utworze bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody od Wykonawcy; 
3) prawem do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności – Muzeum 

będzie miał swobodę w decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności. 

§ 7 Kary Umowne  

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) z tytułu nie przystąpienia do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 

4  niniejszej Umowy w wysokości 0,01 % wartości maksymalnego wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
nierealizowania danej części Przedmiotu Umowy; 

2) za skierowanie do pełnienia usług stanowiących Przedmiot Umowy innych osób niż 
określone w Wykazie osób (załącznik nr 4 do Umowy) – w wysokości 0,5 % wartości 
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za 
każde stwierdzone naruszenie; 

3) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości  
10% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 
Umowy; 

4) w razie nienależytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości 
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy 
przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy; 

5) z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów 
szczegółowych wskazanych w Umowie i/lub załączniku nr 1 do Umowy w wysokości 0,01 % 
wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

6) w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku o którym mowa w § 3 ust. 5 
Umowy w wysokości 0,01 % wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia obowiązku.  

2. Naliczone kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
O fakcie naliczenia kary umownej Muzeum będzie informował Wykonawcę drogą mailową lub 
faksem. 

3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. 
4. Muzeum zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli szkoda 

przekracza ustaloną wysokość kary umownej lub gdy powstała z przyczyn, dla których kary 
umownej nie zastrzeżono. 

5. Wysokość kar umownych podlega zsumowaniu do wysokości 30% wartości maksymalnego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy uważa się między innymi wykonywanie 
Przedmiotu Umowy niezgodnie z uwagami/zastrzeżeniami Zamawiającego, a także wykonanie 
Przedmiotu Umowy co do sposobu i jakości w sposób odbiegający od wymaganego. 

§ 8 Poufność 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w związku  
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z zawarciem i realizacją Umowy w okresie jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu, a także  
do nieudostępniania tych informacji i innych pozyskanych w trakcie realizacji materiałów osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Muzeum, za wyjątkiem informacji jawnych z mocy prawa.  

§ 9 Zmiany Umowy 

Ewentualne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

§ 10 Wypowiedzenie i Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 
okoliczności: 
1) przerwania wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z  Umowy, na czas  

co najmniej 14  dni, 
2) jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,  
3) wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub 

rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków  wynikających z Umowy,  
4) narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania (w całości, bądź 
części) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z niżej 
wymienionych okoliczności: 
1) w razie uchybienia któregokolwiek z terminów realizacji Przedmiotu Umowy opisanego przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę; 
2) gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy/likwidacji 

przedsiębiorcy; 
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
4) w przypadku nieprzystąpienia do realizacji Zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania 

Umowy 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia. 

5. Odstąpienie od Umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 11 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: 
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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. 

§ 12 Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rafy (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. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej: 
„RODO”) danych osobowych osób wskazanych w niniejszej Umowie, jako osoby reprezentujące 
Wykonawcę, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań 
wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca udostępnia niniejszym dane osobowe osób wskazanych w § 3 niniejszej umowy, w 
zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust. 5 powyżej 
wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w 
szczególności wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub 
z nią związanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny 
wobec osób o których mowa w ust. 2 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich 
danych Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując 
informacje wymagane na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul 
informacyjnych stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, a następnie przekazać 
oryginały podpisanych klauzul Zamawiającemu. Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać 
przedłożone Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

§13 Postanowienia Końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT. 
2. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT. 
3. Spory mogące wyniknąć podczas realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy 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, 872, 1079), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

6. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.  
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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 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. 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:iod@muzeum-wilanow.pl


 

14 

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

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

WYKONAWCA 
 


