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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA O WYCENĘ 

CELEM ROZPOZNANIA RYNKU 

 
 
 

Wzór umowy 

 
 
zawarta w dniu ________________ 2020 r. we Wrocławiu 

pomiędzy: 

Muzeum Narodowym we Wrocławiu wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RNIK 65/2006, z siedzibą we Wrocławiu 

przy pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław,  

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: 

dr hab. Piotra Oszczanowskiego - Dyrektora  

mgr Joannę Domasik - Główną Księgową 

a: 

[ OSOBY PRAWNE] 

…………………………… z siedzibą w ……………., wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sad Rejonowy w ………………… pod numerem KRS …………, NIP ………………………., 

REGON ………………………, zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………. 

 

[OSOBY FIZYCZNE PROWADZACE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ] 

……………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą …………………………., z siedzibą 

w ……………………………………………………, ul. ……………………………………….,  na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczpospolitej Polskiej, za numerem 

identyfikacji podatkowej  NIP ………………………., REGON ……………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą 

 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2014 z 

dnia 28 lipca 2014 r. Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu w sprawie: zasad i procedur 

postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, 

których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych tj. kwoty 30 000 euro., została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§1 

 

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usług z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej w Muzeum Narodowym i oddziałach (dalej: Usługi), zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Usługi będą wykonywane przez specjalistę do spraw ochrony przeciwpożarowej.  

3. Usługi będą polegać na: 

a) przeprowadzaniu okresowych kontroli, ocen, analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego, 

(wizyty kontrolne minimum jeden raz w miesiącu w każdym z obiektów), 
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b) przeprowadzaniu jeden raz w roku okresowych przeglądów i konserwacji gaśnic, 

c) przeprowadzaniu jeden raz w roku okresowych badań parametrów hydrantów 

wewnętrznych i zewnętrznych, 

d) przeprowadzaniu jeden raz na pięć lat okresowych badań węży na maksymalne ciśnienie 

robocze, 

e) okresowych szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

4. Do zakresu obowiązków Zleceniobiorcy w ramach Usług należy również: 

a) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Muzeum Narodowego przy realizacji przez nie 

zadań mających wpływ na warunki bezpieczeństwa pożarowego, 

b) opracowywanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, co 

najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub 

procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

c) udział w pracach oceny projektów remontów, przebudów budowlano – instalacyjnych oraz 

w pracach komisji przyjmujących remontowane i przebudowywane obiekty. 

5. Usługi wyszczególnione w §1 Zleceniobiorca będzie wykonywał w miarę bieżących potrzeb 

Zleceniodawcy.  

6. Wizyty kontrolne, o których mowa w ust. 3 lit a powyżej będą następowały minimum 1 raz 

w miesiącu, w każdym z obiektów, od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.  

7. Dokładny termin (dzień i godzina) wizyty kontrolnej, o których mowa w ust. 3 lit a, jak również 

wykonania pozostałych prac wchodzących w skład Usług zostanie wyznaczony przez 

Zleceniodawcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem lub, za zgodą Zleceniobiorcy, w 

krótszym terminie.  

8. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 

a. Ze strony Zleceniodawcy 

b. Ze strony Zleceniobiorcy 

9. Każda ze Stron może dokonać zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w drodze 

oświadczenia przesyłanego drugiej Stronie na piśmie lub drogą elektroniczną, bez konieczności 

zawierania aneksu do umowy. 

10. Wykonanie przez Zleceniobiorcę Usług w każdym z oddziałów Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu będzie potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron w treści notatki 

z przeprowadzenia okresowej kontroli, podsumowującej wszystkie ww. czynności wykonane w 

danym miesiącu świadczenia Usług. Notatka jest sporządzana osobno dla każdego obiektu 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

 

§2 

1. Za prawidłowe wykonanie Usług Strony ustalają wynagrodzenie miesięczne w formie ryczałtu 

w wysokości……………….. PLN (słownie: ……………………..) netto. 

2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 doliczona będzie kwota podatku VAT w wysokości 

stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT, z rachunku 

bieżącego Zleceniodawcy na rachunek bieżący Zleceniobiorcy. 
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4. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę są podpisane przez Zleceniobiorcę  i 

zatwierdzone przez przedstawiciela Zleceniodawcy notatki z przeprowadzenia okresowej 

kontroli, sporządzone zgodnie z § 1. 

 

§3 

1. Zleceniobiorca nie może podzlecać obowiązków wynikających z umowy ani, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zleceniodawcy, zmieniać uzgodnionego sposobu i zakresu prac wskazanych w § 

1. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się współdziałać ze Zleceniodawcą i personelem wyznaczonym przez 

Zleceniodawcę w wykonywaniu Usług, a także udzielać Zleceniodawcy na jego żądanie 

potrzebnych informacji o przebiegu wykonywania Usług. 

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przy pomocy których 

wykonuje przedmiot umowy jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie do podstawy 

prawnej zatrudnienia ww. osób. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z 

przepisów technicznych, przepisami bhp i p. pożarowymi oraz zasadami rzetelnej wiedzy 

technicznej i ustalonymi zwyczajami, przestrzegając jednocześnie przepisów organizacyjno-

technicznych obowiązujących na terenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego obiektów, 

Zleceniobiorca oświadcza, że te przepisy są mu znane. 

 

§ 4. 

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialności z tytułu świadczonych przez siebie Usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jak również z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych 

osobom trzecim podczas wykonywania ww. usług.   

2. Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy Zleceniobiorca nie wykonuje (w tym nie 

przystąpił do wykonywania lub zaprzestał wykonywania) lub nienależycie wykonuje Usługi w 

ramach niniejszej umowy lub nie współdziała z Zleceniodawcą albo w inny sposób rażąco 

narusza niniejszą umowę.  

3. W przypadku wypowiedzenia umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za 

okres wykonywania Usług do dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, chyba że Strony uzgodnią inaczej.  

4. Wypowiedzenie umowy w trybie określonym w ust. 2 pozostaje bez uszczerbku dla 

ewentualnych roszczeń Zleceniodawcy o naprawienie szkody z powodu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Zleceniobiorcę.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.  

6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowa, jeżeli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było 

przewidzieć ani którym nie można było zapobiec, w szczególności takich jak np.: rozruchy, 
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klęski żywiołowe, pożary, akty terroru, żałoba narodowa, ograniczenia wprowadzone w związku 

ze stanem nadzwyczajnym lub stanem epidemii, awarie lub przerwy w dostawie mediów, 

decyzje organów władz państwowych lub samorządowych (siła wyższa). Strona powołująca się 

na wystąpienie siły wyższej okoliczności ma obowiązek zawiadomić o tym niezwłocznie drugą 

Stronę. 

 

§ 5. 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu Zleceniodawcy kary umowne: 

1) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 2 ust. 1 - w przypadku 

wypowiedzenia umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę niewywiązywania się z obowiązków 

Zleceniobiorcy, w szczególności naruszenia obowiązków określonych w § 1 niniejszej 

umowy, po uprzednim jednokrotnym, pisemnym upomnieniu i wezwaniu do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w 

wysokości 200,00 zł za każde takie zdarzenie.  

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z kwotą wynagrodzenia należnego za 

przedmiot umowy. 

3. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

4. Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień Zleceniodawcy przewidzianych umową lub przepisami 

prawa, w przypadku gdy Zleceniobiorca nie wykonuje (w tym nie przystąpił do wykonywania lub 

zaprzestał wykonywania) lub nienależycie wykonuje Usługi Zleceniodawca ma prawo skorzystać 

z usług innego wykonawcy a kosztami robocizny i materiałów obciążyć Zleceniobiorcę. Celem 

uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne 

wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie 

zastępcze. 

 

§ 5. 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Zleceniobiorcę w umowie i wszelkich 

oświadczeniach dot. umowy (w tym w ofercie), m.in. dane osób wskazanych do kontaktu w 

sprawach dot. umowy, jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl. Powstańców Warszawy 5, 50-

153 Wrocław). U administratora wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodo@mnwr.pl. 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w 

celach kontaktowych w sprawach dot. umowy oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia 

roszczeń (uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), a także w celach 

realizacji obowiązków nałożonych na administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO), 

m.in. w celach rachunkowości i sprawozdawczości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

lecz ich przetwarzanie jest konieczne do zawarcia umowy.  

3. Dane są przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres 

wymagany przepisami prawa, m.in. zgodnie z Prawo zamówień publicznych, ustawą o 
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rachunkowości oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu upływu 

okresu przedawnienia. 

4. Dane osobowe są przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora 

wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. dostawcom 

usług IT, usług hostingowych, a także organom administracji i upoważnionym podmiotom na 

podstawie stosownych przepisów prawa.  

5. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani wykorzystywane do podejmowania decyzji w 

sposób zautomatyzowany. Dane nie będą przesyłane poza obszar EOG 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą 

przetwarzania jest wykonanie umowy lub zgoda) oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uznają, iż przetwarzanie 

dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych wniesienia 

skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  

7. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora 

są dostępne na stronie internetowej http://www.mnwr.pl/ w zakładce Polityka prywatności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać zawarte w niniejszym paragrafie informacje dotyczące 

przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom fizycznym, których dane udostępnia 

Zamawiającemu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy. 

 

§ 5. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwości miejscowej dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki : 

1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik 1 

2) Zapytanie ofertowe – Załącznik 2 

3) Oferta Wykonawcy – Załącznik 3 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zleceniodawcy i 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

 

 

        Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

http://www.mnwr.pl/

