
ZAŁĄCZNIK NR 5

UMOWA RAMOWA NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH
(wzór)

Zawarta w dniu ......... 2019 r. W .......................pomiędzy: 
Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja w Kurkocinie , Łobdowo 29, 87 – 207 Dębowa
Łąka  zwaną  w  dalszej  części  umowy  Zamawiającym,  reprezentowanym  przez  ks.  Piotra
Rutkowskiego, proboszcza parafii. 

A
firm........................................................................,  z  siedzibą  w  .......................................................
NIP  ................................,  REGON..........................,  zwaną  w  treści  umowy  Wykonawcą,
reprezentowaną przez ...........................................................................................................................

Po  przeprowadzeniu  zapytania  ofertowego w dniu  17.06.  2019 r.  Wg zasady konkurencyjności
określonej w Wytycznych zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata
2014  –  2020  oraz  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  ofercie  Wykonawcy  z
dnia ............................. 2019 r. 
O treści:

Par. 1
 1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  prace  konserwatorskie  i

restauratorskie przy dwóch ołtarzach bocznych z kościoła parafialnego pe. Św. Bartłomieja
w Kurkocinie.

 2. Prace stanowiące przedmiot umowy realizowane będą w etapach uzależnionych od kondycji
finansowej Zamawiającego w danym okresie oraz od wysokości środków pozyskanych z
zewnątrz. 

 3. Przedmiot  umowy  wykonywany  będzie  na  podstawie  programu  prac  konsereatorskich
zatwierdzonego przez WUOZ w Toruniu zgodnie z aktualną wiedzą, normami i przepisami
w tym zakresie.

 4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić realizacji zadania osobom trzecim
(podwykonawcy).  Wszelkie  zmiay  w  tym  zakresie  wymagają  zgody  pisemnej
Zamawiającego.  Jednocześnie  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie
działąnia lub zaniechania podwykonawców.

 5. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zadania.
Par. 2.

 1. Termin  wykonania  całośći  prac  stanowiących  przedmiot  wumowy  upływa  w  dniu  31
grudnia 2021 r. 

 2. Prace  stanowiące  przedmiot  umowy  prowadzone  będą  etapami  zgonie  z  ustaleniami
każdorazowo z Zamawiającym.

 3. Realizacja  poszczególnych  etapów  prac  uzależniona  jest  od  przyznawanych
Zamawiającemu dotacji lub pozyskiwania przez niego innych źródeł finansowania. 



Par. 3. 

1. Z  tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie .......................... zł brutto za cały przedmiot umowy.

2. Etapy  płatności  ustalone  będą  przez  strony  dla  każdego  fragmentu  zadania  zgodnie  z
zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem. 

3. Ze względu na podział zadania na etapy oraz pozyskiwanie funduszy przez Zamawiającego
z różnych źródeł, strony umowy każdorazowo ustalają procedurę oraz terminy płatności za
poszczególne etapy prac 

Par. 4. 
1. Rozliczenie  za  wykonane  prace  nastąpi  po  dokonaniu  odbioru  przez  zamawiającego  i

przedstawiciela WUOZ w Toruniu.
Par. 5. 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres .........lat licząc od dnia odebrania danego
etapu prac stanowiących [rzedmiot umowy, potwierdzonego protokołem umowy.

Par. 6. 
1. Zamawiający  może  zostać  wzolniony  z  warunków  umowy  z  przyczyn  niedotrzymania

warunków  umowy  przez  Wykonawcę,  a  w  szczególności  w  przypadku  nierzetelnego,
niezgodnego z warunkami zapytania ofertowego oraz ze sztuką konserwatorską wykonania
prac stwierdzonego przez nadzór konserwatorski WUOZ w Toruniu

2. Wykonawca  może  zostać  zwolniony  z  dotrzymania  warunków  umowy  w  razie
niedotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego, a w szczególności w przypadku
zwłoki w zapłacie powyżej 30 dni od ustalonego terminu po dokonaniu odbioru prawidłowo
wykonanych prac lub etapu prac. Obie strony przyjmują, że zwłoka w zapłacie występująca
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jest akceptowalna. 

Par. 7. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla

Zamawiającego. 
Par. 8.

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksowania
podpisanego przez strony.

2. Niniejszą  umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednej  dla
każdej ze stron.


