
 

 

UMOWA NA WYKONANIE BADAŃ KONSERWATORSKICH 
 

zawarta w dniu .......................... w Zaklikowie pomiędzy: 

 

Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Anny w Zaklikowie ul. Lubelska 4, 37-470 Zaklików, 

NIP 8652513712, REGON 040022795, 

reprezentowaną przez Proboszcza Parafii ks. dr Michała Mierzwę, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

 

a firmą ............................................................................................................................................, 

NIP .............................., REGON ….............................., 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest: 

1/ wykonanie  badań konserwatorskich (odkrywek stratygraficznych) we wnętrzu kościoła pw. Św. 

Trójcy w Zaklikowie - ścian przyziemia do wysokości 200 cm (prezbiterium, nawa główna, kaplice 

boczne, kruchta zachodnia, dwie zakrystie) w odległościach co 200 cm, na trzech wysokościach ścian, 

o powierzchni odkrywki stratygraficznej w wielkości minimum 10 dm² na każdy punkt badań, 

2/ prowadzenie prac pod nadzorem konserwatorskim - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu, zgodnie z decyzją nr 342/16 z dnia 21.10.2016 r. 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu stanowiącej 

załącznik do niniejszej umowy, 

3/ sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych prac i przekazania go do Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu Delegatura w Tarnobrzegu oraz Zamawiającego. 

4/ w przypadku znalezienia w trakcie prowadzonych prac zabytkowych warstw, Wykonawca ma 

opracować program postępowania konserwatorskiego dotyczącego odsłoniętych śladów 

wartościowego wystroju. 

 

§ 2 

Strony ustalają terminy: 

a/ rozpoczęcia prac (przewidywane): ……………………., 

b/ zakończenia prac (przewidywane): ……………………..., 

c/ sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych prac (przewidywane): …………………... 

 

§ 3 

Komplet materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji podanego w § 1 zakresu rzeczowego 

dostarcza Wykonawca. W związku z powyższym dostawy inwestorskie nie występują. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

a/ przekazać teren prac do dnia ……………………. z dostępem do energii elektrycznej (230V) i 

bieżącej wody, 

b/ zawiadomić Wykonawcę o zamierzonych zmianach zakresu prac nie później niż 14 dni przed 

upływem terminu umownego zakończenia prac, 

c/ dokonać odbioru końcowego zadania z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków z/s w Przemyślu Delegatura w Tarnobrzegu po całkowitym zakończeniu prac wykonanych 



 

bez wad i zgłoszeniu gotowości do odbioru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

a/ wykonać przedmiot umowy z godnie z umową i wiedzą techniczną oraz przedstawionym 

programem prac konserwatorskich, 

b/ dbać o porządek na miejscu pracy, zachować właściwe zasady w obiekcie sakralnym, przepisy 

BHP i p.poż. oraz bezpieczeństwo osób trzecich i mienia, 

c/ usuwać wady i niedoróbki ujawnione w trakcie wykonywania prac, jak również w okresie 

gwarancji. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ……………. zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………… zł brutto),  z czego za prace w 

pomieszczeniach dwóch zakrystii ……………….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………….. zł brutto). 

2. Wynagrodzenie zostanie uiszczone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku 

…………………………………………………………………….. 

3. Zakres wykonanych prac rozliczony zostanie fakturą wystawioną po zakończeniu i odbiorze prac. 

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 

dni od daty otrzymania faktury za wykonane prace. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego tj. data stempla przekazu bankowego. 

2. Ewentualne prace dodatkowe i zamienne stwierdzone w trakcie realizacji zadania mogą być 

wykonane po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i 

kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę. 

3. Prace dodatkowe i zamienne wykonane bez akceptacji Zamawiającego, Wykonawca realizuje na 

własny koszt. 

 

§ 7 

 

Strony ustalają następujący tryb rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu 

umowy: zapłata dokonana zostanie po wykonaniu całego zakresu rzeczowego określonego w § 1 

niniejszej umowy i po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag. 

 

§ 8 

 

Wykonawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zadania w przypadku 

wystąpienia przeszkód niezależnych od niego lub wystąpienia znacznych prac dodatkowych. Zmiana 

terminu umowy może być dokonana wyłącznie w formie aneksu. 

 

§ 9 

 

1. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu wszystkich prac 

objętych zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę 

2. Odbiór końcowy nastąpi nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



 

a/ za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki, 

b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy o jakich mowa  w art 635 i 

636 KC i w art. 637 § 1 i 2 KC w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a/ za zwłokę w przekazaniu terenu prac oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie 

przerwy w wykonaniu prac w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki lub 

przerwy, 

b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 

 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

 

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej umowy organem rozstrzygającym jest właściwy Sąd. 

 

§ 13 

 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJACY:                              WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 


