
 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

 

Przedmiot Umowy 

1. Świadczący Usługi zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Muzeum usług o charakterze 

edukacyjnym obejmujących: oprowadzanie grup, prowadzenie warsztatów oraz innych form 

zajęć edukacyjnych po wystawie stałej, wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN oraz w przestrzeni miejskiej (dalej: „Usługi”), zaś Muzeum zobowiązuje się do zapłaty na 

rzecz Świadczącego Usługi wynagrodzenia, o którym mowa w pkt……... 

2. Muzeum może przeprowadzać ewaluację przewodnicką Świadczącego  Usługi pod kątem jego 

umiejętności oraz wiedzy - koniecznych do prawidłowego wykonania Umowy. 

 

Termin realizacji Umowy 

3. Świadczący Usługi zobowiązuje się świadczyć Usługi w okresie od 2.01.2020 do dnia 31.12.2020.  

4. Strony ustalają, iż okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

5. Maksymalny czas wykonania Usług przez Świadczącego Usługi nie przekroczy 135 godzin 

w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Przekroczenie tej liczby godzin wymaga pisemnego 

ustalenia Stron. 

6. Wykonanie zleconych w danym miesiącu czynności zostanie potwierdzone zestawieniem godzin 

świadczenia Usług w danym okresie rozliczeniowym sporządzonym przez Świadczącego Usługi  

i przedkładanym co miesiąc razem z rachunkiem. 

 

Wynagrodzenie 

7. Muzeum zapłaci Świadczącemu Usługi wynagrodzenie w wysokości: 

a) ___________ PLN (____________złotych) brutto za każdą pojedynczą grupę w języku 

obcym (dyżur 2 godziny).  

b)  ___________ PLN ( ___________ złotych) brutto za każdą pojedynczą grupę w języku 

polskim (dyżur 2 godziny).*  

(* zgodnie ze złożoną ofertą)  

przy czym wynagrodzenie przysługuje jedynie za rzeczywiście świadczone Usługi.  

8. Wynagrodzenie za dany miesiąc będzie obliczone zgodnie z następującym algorytmem: iloczyn 
liczby godzin poszczególnych Usług zrealizowanych w danym miesiącu (zgodnie z rodzajami 
określonymi w ust. 1 powyżej) oraz ceny jednostkowej każdej z tych Usług, wskazanej w ust. 1 
powyżej. 

9. Wynagrodzenie określone w Umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Świadczącego Usługi  

z tytułu Umowy, w tym pokrywa poniesione przez Świadczącego Usługi wydatki. 

10. Wynagrodzenie zostanie każdorazowo pomniejszone o należne zaliczki na podatek dochodowy  

i składki na ubezpieczenie, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z przepisami prawa* 

*dotyczy jedynie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

11. Wynagrodzenie będzie każdorazowo wypłacane za każdy miesiąc świadczenia Usług, w terminie  

21 dni od dnia doręczenia Muzeum prawidłowo wystawionego rachunku/faktury wraz z 

zestawieniem godzin świadczenia usług w miesiącu, którego rachunek/faktura dotyczy. 

12. Rachunek/faktura będzie każdorazowo wystawiony po zakończeniu miesiąca.  

13. Każdorazowo datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Muzeum kwotą należnego 

Świadczącemu Usługi w danym miesiącu wynagrodzenia. 

14. Strony oświadczają, iż wynagrodzenie Świadczącego Usługi jest zgodne z dyspozycją art. 8a ust. 1 

ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2017, poz. 847). 



 

 

 

Oświadczenia Świadczącego Usługi 

15. Świadczący Usługi zobowiązuje się świadczyć Usługi z należytą starannością, w sposób 

uwzględniający wymagania Muzeum oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Muzeum.  

16. Świadczący Usługi zobowiązuje się świadczyć zlecone Usługi osobiście. 

17. Świadczący Usługi zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Muzeum o zmianie swoich 

danych, w tym rozpoczęciu, zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.  

18. Świadczący Usługi zobowiązuje się do poinformowania o niemożności świadczenia Usług w 

wyznaczonym terminie najpóźniej na 24 godziny przed planowanym świadczeniem Usług.  

W przypadku braku poinformowania zastosowanie ma postanowienie pkt 21. 

19. Świadczący Usługi oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot 

Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1764), która 

podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

 

Nienależyte wykonanie Umowy 

20. Muzeum może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

21. W przypadku niewykonania zleconych Usług w umówionym terminie Muzeum może od Umowy 

odstąpić ze skutkiem na przyszłość lub żądać zapłaty kary umownej z tego tytułu  

w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania Usług  

w umówionym terminie. Muzeum może zrealizować prawo odstąpienia, o którym mowa zdaniu 

poprzedzającym, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny stanowiącej podstawę do 

realizacji prawa odstąpienia. Muzeum przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.     

22. W sytuacji nienależytego wykonania Umowy związanego z jakością świadczonych Usług,  

tj. uzasadnionego skargami zwiedzających co do sposobu oprowadzania przez Świadczącego 

Usługi Muzeum może  żądać zapłaty kary umownej z tego tytułu w wysokości 100 PLN (sto 

złotych) za każdy stwierdzony przypadek uzasadniony co najmniej dwoma  skargami 

zwiedzających. Muzeum przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wartość zastrzeżonych kar umownych. 

23. W przypadku odstąpienia przez Muzeum od Umowy z przyczyn leżących po stronie Świadczącego 

Usługi, Muzeum może żądać od Świadczącego Usługi zapłaty kary umownej w wysokości 2 000 

PLN (dwa tysiące złotych). Muzeum przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych. 

24. Muzeum przysługuje prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Świadczącego Usługi, 

na co Świadczący Usługi wyraża bezwarunkową zgodę.  

 

Odpowiedzialność 

25. Świadczący Usługi ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z 

realizacją Umowy a wyrządzone przez Świadczącego Usługi, jego podwykonawców lub inne 

osoby, które działają na jego zlecenie lub w jego imieniu, przy czym dotyczy to zarówno szkód 

wyrządzonych Muzeum, jak i osobom trzecim.   

 

 

 



 

 

Cesja 

26. Świadczącemu Usługi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Muzeum. 

 

 

Postanowienia końcowe 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Muzeum jest _____________,  

tel. _________ , adres e-mail: ___________. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Muzeum. 

5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 


