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Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 
Konserwacja i renowacja ołtarza głównego znajdującego się we wnętrzu kaplicy szpitalnej przy 
ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
Zamawiający po wcześniejszym ustaleniu terminu udostępnia ołtarz w celu przeprowadzenia wi-
zji lokalnej.

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:

45.45.30.00 -7 Roboty remontowe oraz renowacyjne

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  dokumentacji  konserwatorskiej  opisowej  oraz
fotograficznej  stanu  zachowania  przed  przystąpieniem  do  dalszych  prac  konserwatorskich  oraz
dokumentacji pokonserwatorskiej fotograficznej, stratygraficznej i opisowej w trzech egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej.

Zamawiający udostępnia do wglądu w swojej siedzibie program prac konserwatorskich dot. ołtarza.

Przedmiot zamówienia będzie dofinansowany ze środków pochodzących z dotacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ze względu na różnorodność materiałów z jakich wykonany jest ołtarz program podzielono na  działy
dotyczące poszczególnych obiektów. 

Zabiegi konserwatorskie i restauratorskie przy rzeźbach ołtarzowych:
   dotyczy następujących rzeźb: 

Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana Ewangelisty, św. Antoniego Padewskiego, św. Karola
Boromeusza oraz aniołów z lichtarzami. 

1. W  przypadku  wystąpienia  konieczności  Zamawiający  zezwala  demontaż  oraz  transport  do
pracowni konserwatorskiej. 

2. Wykonanie  dokumentacji  opisowej  i  fotograficznej  przed  przystąpieniem  do  prac
konserwatorskich.

3. Oczyszczenie  z  zabrudzeń  powierzchniowych,  wykonanie  prób  metodami  mechanicznymi
(pędzle,  szczotki)  i  chemicznymi,  rozpoczęcie  od  środka  najsłabszego  aż  do  uzyskania
zadowalających efektów;

4. Usunięcie przemalowań metodami mechanicznymi (skalpele, noże szewskie) lub chemicznymi
po zastosowaniu prób np. aceton, izopropanol, itd.  rozpoczynając od środka najsłabszego aż do
uzyskania zadowalających efektów.

5. Ewentualne  podklejenie  odspojonych  warstw  malarskich  z  zastosowaniem  7-10  %  PAW po
wstępnym zwilżeniu miejsca podklejania  50% etanolem. Miejsce podklejania  pozostawić pod
obciążeniem. 



                                                                        

6. Wykonanie rekonstrukcji ubytków podłoża kitem akrylowym z pyłem drzewnym oraz z kredą–
żywicą. Opracowanie powierzchni uzupełnionego ubytku poprzez dopasowanie do powierzchni
oryginału.. 

7. Uzupełnienie ubytków gruntu z zastosowaniem zaprawy kredowo – klejowej.
8. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej stosując farby konserwatorskie np. temperowe 
9. Wykonanie uzupełnień ubytków złoceń 
10. Transport i montaż rzeźb w kaplicy. 
11. Wykonanie dokumentacji pokonserwatorskiej. 

Zabiegi renowacyjne i konserwatorskie elementów wykonanych z materiału ceramicznego

1. Wykonanie  dokumentacji  opisowej  i  fotograficznej  przed  przystąpieniem  do  prac
konserwatorskich

2. Oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych metodami mechanicznym szczotkami, pędzlami,
miękkimi tamponami bawełnianymi, gumkami,  itp

3. Prace dotyczące spękanego nadproża:
a) należy ostrożnie zdemontować przemieszczone kształtki glazurowane, usunąć tylko cegły
naruszone ,
b)  zdemontowane cegły oczyścić z resztek zaprawy
c) umieszczenie profili ceramicznych na swoich miejscach stosując  zaprawę klejową
d) uzupełnienie  ubytków spoinowań  – kolor oraz struktura do uzgodnienia po usunięciu
przemalowań olejnych zgodny z odkrywką. 

4. Usunięcie z materiału ceramicznego ciemnych przemalowań olejnych metodą chemiczną.
5. Określenie  stanu  zachowania  spoin  oraz   ich  kolorystyki  i  struktury,  (ewentualne  usunięcie

destruktów.)
6. Ewentualne uzupełnienie ubytków materiału ceramicznego 
7. Ewentualne spoinowanie wątku murowego – kolor do uzgodnienia po usunięciu przemalowań

olejnych zgodny z odkrywką. 
8. Hydrofobizacja wątku ceglanego
9. Scalenie kolorystyczne uzupełnionych ubytków w materiale ceramicznym. 
10. Uzupełnienie szkliwienia. 
11. Wykonanie dokumentacji pokonserwatorskiej. 

Zabiegi renowacyjne i konserwatorskie elementów wykonanych z drewna polichromowanego
   (mensa, predella, konsole pod rzeźbami oraz stopnice)

1. Wykonanie  dokumentacji  opisowej  oraz  fotograficznej  przed  przystąpieniem  do  prac
konserwatorskich

2. Demontaż oraz transport do pracowni konserwatorskiej. 
3. Dezynsekcja i dezynfekcja obiektów drewnianych 
4. Impregnacja poprzez pędzlowanie lub iniekcję 
5. Oczyszczenie   z  zabrudzeń  powierzchniowych,  wykonanie  prób  metodami  mechanicznymi  i

chemicznymi, rozpoczęcie od środka najsłabszego aż do uzyskania zadowalających efektów. 
6. Usunięcie  przemalowań  metodami  mechanicznymi  (skalpelami,  szpachlami  itp.).  lub

chemicznymi  po zastosowaniu  prób od środka najsłabszego aż  do  uzyskania  zadowalających
efektów.



                                                                        

7. Ewentualne  podklejenie  odspojonych  warstw  malarskich  z  zastosowaniem  7-10  %  PAW po
wstępnym zwilżeniu miejsca podklejania  50% etanolem. Miejsce podklejania  pozostawić pod
obciążeniem. 

8. Prace stolarskie przy elementach stopnicy uzupełnienie ubytków podłoża drewnianego.
9. Wykonanie rekonstrukcji ubytków podłoża drewnianego kitem akrylowym z pyłem drzewnym

oraz kredą– żywicą; W przypadku większych ubytków zastosowanie drewna sezonowanego. 
10. Uzupełnienie ubytków gruntu z zastosowaniem zaprawy kredowo – klejowej.
11. Uzupełnienie  ubytków  warstwy  malarskiej  stosując  farby  konserwatorskie  np.  temperowe.

Rekonstrukcja  pierwotnej  kolorystyki  stopnic  prowadzących  do  ołtarza  na  podstawie
wykonanych odkrywek. 

12. Wykonanie uzupełnień ubytków złoceń odsłoniętych spod warstw przemalowań.  Zastosowanie 
odpowiedniej techniki i technologii zgodnej z oryginałem (ustalone po usunięciu przemalowań) 
np. złocenia na pulment złotem płatkowym lub złocenia szlagmetalem na wytrawę olejno – 
żywiczną. Zastosowanie odpowiedniej techniki zgodnej do odsłoniętych fragmentów dekoracji 
złoconej.  Zabezpieczenie złoceń.

13. Transport obiektów do kaplicy oraz ich montaż
14. Wykonanie dokumentacji pokonserwatorskiej. 

Zabiegi renowacyjne i konserwatorskie elementów złoconych 

1. Wykonanie  dokumentacji  opisowej  oraz  fotograficznej  przed  przystąpieniem  do  prac
konserwatorskich

2. Demontaż oraz transport do pracowni konserwatorskiej.
3. Oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych. Zastosowanie miękkich gumek, gumek w proszku,

gumek chlebowych, pędzli, bawełnianych tamponów itp.
4. Wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów ornamentalnych (w górnej partii uszaków) W

przypadku  większych  ubytków  zastosowanie  drewna  sezonowanego,  małe  elementy  z
zastosowaniem  żywicy akrylowej.

5. Uzupełnienie  ubytków  warstw  podłoża  kredowo  –  klejowego  w  miejscach  dorabianych
elementów.

6. Opracowanie  powierzchni  dorabianych  elementów  ornamentów  -  przygotowanie  warstw  pod
złocenia naniesienie gruntu kredowo – klejowego następnie pulmentu itd.

7. Rekonstrukcja złoceń w miejscach dorabianych elementów.(górne partie uszaków)
8. Ewentualne  podklejenie  odspojonych  warstw  malarskich  z  zastosowaniem 7-10  % PAW lub

klejem  rybim  (5-7%)  po  wstępnym  zwilżeniu  miejsca  podklejania  50%  etanolem.  Miejsce
podklejania pozostawić pod obciążeniem. 

9. Ewentualne  punktowanie  miejsc  przetarć  i  ubytków  warstw  złoceń  z  zastosowaniem  złota
proszkowego. 

10. Zabezpieczenie złoceń.
11. Transport oraz montaż elementów snycerskich do kaplicy. 
12. Wykonanie dokumentacji pokonserwatorskiej. 

Zabiegi renowacyjne i konserwatorskie dotyczące wnętrza trójlistnej niszy w obrębie retabulum.

1. Wykonanie  odkrywek  stratygraficznych  ustalających  kolorystykę  wnętrza  niszy  wraz  z
dokumentacją opisową i fotograficzną. 



                                                                        

2. W zależności od stopnia zachowania oryginalnej warstwy malarskiej w niszy  przeprowadzenie
zabiegów  konserwatorskich  i  restauratorskich  lub  wykonanie  rekonstrukcji  kolorystycznej
wnętrza niszy na podstawie wykonanych odkrywek.

3.  Zabiegi konserwatorskie obejmują:
a) Usunięcie wtórnych warstw malarskich celem odsłonięcia oryginalnej dekoracji malarskiej.

Zastosowanie  metod  mechanicznych  (skalpele,  szpachle,  dłuta  itp.)  lub  chemicznych   z
wykonaniem prób środka od najsłabszego aż do uzyskania zadowalających efektów.

b) Podklejanie i konsolidacja odsłoniętej oryginalnej warstwy malarskiej. 
c) Uzupełnienie  ubytków  podłoża  na  bazie  zaprawy  wapienno  –  piaskowej  o  granulacji

odpowiednio dobranej do struktury oryginalnego podłoża.
d) Uzupełnienie  ubytków warstw malarskich stosując farby konserwatorskie temperowe lub

pigmenty sypkie z spoiwem 5% PAW. Stosując technikę punktowania lub rekonstrukcji w
zależności od stopnia zniszczenia odsłoniętej warstwy. 

4. Wykonanie dokumentacji pokonserwatorskiej. 

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z
przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 t.j.. z późn. zm.). 

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta  powinna  spełniać  warunki  określone  w  niniejszych  „Szczegółowych  Warunkach  Konkursu
Ofert”.

Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”. 

Do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy.

Oferta w formie pisemnej powinna być złożona pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o.
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – pokój nr 19 

do dnia 04.07.2018 r. do godz. 10.00.



                                                                        

Rozdział V. Związanie ofertą

Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział VI   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

     kryterium – cena – 100%

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100 

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej oraz drogą elek-
troniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Zamawiający po uprzednim uzgodnieniu terminu udostępnia obiekt w celu oględzin.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Kon-
kursu Ofert są:

- w zakresie procedury postępowania:
Jacek Drażyk, fax.: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
Stefania Korzeczek, fax. 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

sp.  z  o.o.,  ul.  Chorzowska  38,  41-605  Świętochłowice,  tel.:  32 621  95  35,  adres  e-mail:  
sekretariat@zoz.net.pl;

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl


                                                                        

1. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z
o.o.  jest Pani Marlena Czyżycka, kontakt: ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, tel.: 32 621
95 35, adres e-mail: m.czyzycka@zoz.net.pl *;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związa-
nym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i renowację ołtarza
głównego  znajdującego się we wnętrzu kaplicy szpitalnej przy ul.  Chorzowskiej  36 w Święto-
chłowicach, nr 18/ZA/18;

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu zapisy ustawy o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U.
2016 poz. 1764);  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautoma-
tyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
4. prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

***  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do  przechowywania,  w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2. Wzór umowy – Załącznik nr 2,



                                                                        

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

Dane Wykonawcy………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy……………………………………………………………………………

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax :……………………………….......

E-mail: …..........................................................

Prosimy o odpowiedź do dnia 04.07.2018 r. r. do godziny 10.00 

OFERTA CENOWA

dotyczy:  konserwacji  i  renowacji ołtarza głównego znajdującego się we wnętrzu kaplicy szpitalnej
przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach.

Opis przedmiotu zamówienia. 

Konserwacja i renowacja ołtarza głównego znajdującego się we wnętrzu kaplicy szpitalnej przy ul.
Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale I Szczegółowych
Warunków Konkursu Ofert.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Cena ofertowa netto ……………………… zł
(słownie: ………………………………………………………)
Stawka VAT ……..%, wartość podatku VAT …………. zł
Cena ofertowa brutto ……………………… zł
(słownie: ………………………………………………………)
Gwarancja na przedmiot zamówienia ....... lat (min. 2 lata).

Do formularza ofertowego dołączamy kosztorys ofertowy.
Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.



                                                                        

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. Oświadczamy,  że  wzór  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  bez  zastrzeżeń  i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str.  1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się  o  udzieleni  zamówienia  publicznego  w  niniejszym  postępowaniu.  (W  przypadku  gdy
wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.
14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
poprzez jego wykreślenie)

…........................................................
(data i podpis Wykonawcy)          



                                                                        

Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38,
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu: Dariusza Skłodowskiego
Wiceprezesa Zarządu: Ilonę Tkocz – Furman
zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………..

reprezentowaną przez:

……………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Przedmiotem umowy jest konserwacja i renowacja ołtarza głównego (dalej - „ołtarz”) znajdującego
się w kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach zgodnie ze Szczegółowymi
Warunkami Konkursu Ofert oraz zgłoszoną ofertą stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

2. Umowę zawarto zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 2017
poz. 1579 t.j. z późn. zm.) w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na  kon-
serwację i  renowację ołtarza głównego znajdującego się  we wnętrzu kaplicy szpitalnej  przy ul.
Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach

3. Przedmiot umowy dofinansowany jest ze środków pochodzących z dotacji Gminy Świętochłowice.



                                                                        

TERMINY REALIZACJI
§2.
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31.08.2018 r.
2.  Postanowienia umowy wiążą strony  do czasu zakończenia wszelkich rozliczeń pomiędzy nimi. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§3.

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  dokumentacją,  zasadami
sztuki  konserwatorskiej  i  restauratorskiej,  obowiązującymi  standardami,  etyką  zawodową
i przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Do  obowiązków Wykonawcy należy wykonanie  przedmiotu  umowy określonego  w §  1  ust.  1
w tym m. in.:
a) Właściwy nadzór i  przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów ppoż.; 
b) Zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejących instalacji, wyposażenia ;
c) Zabezpieczenie dróg prowadzącej do miejsca renowacji przed zniszczeniem spowodowanym

środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców;
d) Informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  prac  dodatkowych  i  zamiennych

w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
e) Okazanie  na  każde  żądanie  Zamawiającego  w  stosunku  do  użytych  w  trakcie  realizacji

przedmiotu umowy, wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub
certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej;

f) Zgłoszenie  przedmiotu  umowy   do  odbioru  oraz  uczestniczenie  w  czynnościach  odbioru
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

3. Wykonawca  ponosi  wobec  pracowników  i  osób  trzecich  odpowiedzialność  za  szkody  oraz
następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  powstałych  w  związku  z  wykonywaniem  przedmiotu
umowy w tym spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych.

4. Zamawiający dopuszcza przetransportowanie obiektu lub jego części będących przedmiotem prac
do  miejsca  wskazanego  przez  Wykonawcę  celem  zapewnienia  lepszych  warunków  do
wykonywania  prac  będących przedmiotem umowy.  Transport  w obie  strony dokonany zostanie
przez  Wykonawcę  na  jego  ryzyko  i  koszt.  Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za
zniszczenie lub uszkodzenie ołtarza lub jego części w trakcie wykonywania prac w siedzibie jak też
poza siedzibą Zamawiającego.

5. Jeśli jest to wzmagane konserwacja powinna odbyć się w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§4.

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Przekazanie ołtarza będącego przedmiotem konserwacji i renowacji;
2) Odbiór końcowy przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru prac.
3) Zapłata należnego wynagrodzenia.



                                                                        

PODWYKONAWSTWO 
§5.

Zamawiający nie dopuszcza zlecenia wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom, a Wykonawca
oświadcza, że wykonując przedmiot umowy nie będzie korzystał z podwykonawców.

WYNAGRODZENIE
§6.

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §1  umowy  strony  ustalają  wynagrodzenie
ryczałtowe na kwotę:
Netto …............zł (słownie: ……………………….........................………złotych).
plus ……........ % VAT 
Brutto …............zł (słownie: ……………………….........................………złotych).  

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jedną  fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury jest
podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odebrania przedmiotu umowy.

3. Termin realizacji należności wynikającej z faktury: do 30 dni od daty wpływu faktury i podpisania
bez zastrzeżeń protokołu oraz wydania gwarancji. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto
Wykonawcy.

RĘKOJMIA, GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE UMOWY
§7.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne z tytułu rękojmi w
terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  wykonanej  konserwacji  i  renowacji  na
okres 24 miesiące od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.

3. W dniu odbioru końcowego Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny.
4. Odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  obejmuje  wady fizyczne  z  tytułu  wykonania  przedmiotu

umowy.
5. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, a przypadku braku

takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiający. 
6. W przypadku nieusunięcia wady w wskazanym terminie Zamawiający ma prawo powierzyć jej

usunięcie na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Każde usuniecie wady wydłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji. 

ODBIÓR PRAC
§8.

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość odbioru końcowego co najmniej na trzy dni
robocze przed planowanym terminem wykonania przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:



                                                                        

a) W  przypadku  gdy  wady  nadają  się  do  usunięcia  Zamawiający  może  odmówić  odbioru
do czasu usunięcia wad;

b) W przypadku gdy wady nie nadają się do usunięcia to:
- jeżeli  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.
- jeżeli  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi przez innego wykonawcę na koszt Wykonawcy 

3. O usunięciu wad lub usterek Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego. 
4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

KARY UMOWNE 
§9.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań
umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i okolicznościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6
ust. 1 niniejszej umowy;

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca – w wysokości  5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy 

c) opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  wysokości  1% wynagrodzenia  brutto
określonego  w  §6  ust.  1  niniejszej  umowy  –  za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od
następnego dnia  po  upływie  terminu umownego określonego dla  wykonania  przedmiotu
umowy, chyba że opóźnienie jest  wynikiem warunków pogodowych uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu umowy lub następstwem innych obiektywnych okoliczności, których
nie dało się przewidzieć na etapie składania oferty przez Wykonawcę  

d) opóźnienie  w usunięciu  wad i  usterek  stwierdzonych  przy odbiorze  lub  ujawnionych w
okresie rękojmi lub gwarancji  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6
ust.  1  niniejszej  umowy  –  za  każdy  dzień  opóźnienia.  Bieg  terminu  naliczania  kary
rozpoczyna z upływem dnia, który został wyznaczony do usunięcia wad;

       2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości  5% wynagrodzenia brutto w
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.

2. Każda ze stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez druga stronę umowy
rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty.

3. Realizacja  zapłaty  kar  umownych  naliczonych  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  poprzez
potrącenie  wysokości kary z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, gdy
szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła  z innego tytułu. 



                                                                        

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§10.

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  następujących  przypadkach:  nie
rozpoczęcia,  porzucenia,  opóźnienia  w rozpoczęciu  prac  przez  Wykonawcę,  dających podstawę
do uzasadnionego  przewidywania,  że  przedmiot  umowy  nie  zostanie  wykonany,  za  co  ponosi
odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od
obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

2. 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym
przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

3. Z  prawa  odstąpienia  od  umowy  można  skorzystać  w  terminie  1  miesiąca  od  dnia  w  którym
nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia.

4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem
terminu odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

protokół inwentaryzacji prac na dzień odstąpienia;
b) zabezpieczenie przerwanych prac i ochrona wykonanych prac celem uniknięcia jakiegokolwiek

obniżenia jakości,  straty lub szkody do momentu przyjęcia przez Zamawiającego ołtarza od
Wykonawcy - nastąpi na koszt Wykonawcy;

c) przyjęcia ołtarza od Wykonawcy.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§11.

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  w  trybie  natychmiastowym
Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) opóźnienia  w  wykonywaniu  prac,  kiedy  faktyczny  postęp  pracy  jest  zbyt  wolny,  dających

podstawę  do uzasadnionego  przewidywania,  że  zakończenie  prac  nie  nastąpi  w  ustalonym
terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie
nastąpiła  poprawa,  chyba  że  opóźnienie  jest  wynikiem  warunków  pogodowych
uniemożliwiających  wykonanie  przedmiotu  umowy  lub  następstwem  innych  obiektywnych
okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie składania oferty przez Wykonawcę  

b) nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu prac przez Wykonawcę, o ile przerwa trwała dłużej
niż  10 dni,

c) jeżeli  Wykonawca  wykonywał  roboty  objęte  przedmiotem  umowy  w  sposób  nienależyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami  prawa  i pomimo  dodatkowego  wezwania  przez  Zamawiającego  do  prawidłowej
realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

d) narażenia Zamawiającego na szkody z winy Wykonawcy.
2. Wypowiedzenie będzie dokonane na piśmie. 



                                                                        

3. W przypadku wypowiedzenia strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

protokół inwentaryzacji prac na dzień wypowiedzenia, rozwiązania umowy;
b) zabezpieczenie przerwanych prac i ochrona wykonanych prac celem uniknięcia jakiegokolwiek

obniżenia  jakości,  straty  lub  szkody  do  momentu  przyjęcia  przez  Zamawiającego  terenu
budowy od Wykonawcy - nastąpi na koszt Wykonawcy;

c) przyjęcia ołtarza od Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§ 12.

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważno-
ści.

§ 13.

Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności  za bezskuteczną nie  może dokonać cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć co do
tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności umów
poręczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14.

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień
umowy  okaże  się  nieskuteczne,  nieważne  lub  niewykonalne,  nie  narusza  to  skuteczności
pozostałych  postanowień.  W  miejsce  nieskutecznego  lub  niewykonalnego  postanowienia
obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu
celowi  postanowienia  nieskutecznego,  nieważnego  względnie  niewykonalnego.  Podobne
obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.

2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone
przeoczenia,  usterkę  w tekście  wówczas  Strony  zobowiązują  się  podjąć  działania  w celu  poprawy,
uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub
usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami
umowy w tym zakresie.

§ 15.

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych:

- ze strony Zamawiającego jest p. Stefania Korzeczek,
- ze strony Wykonawcy jest   ……………………..



                                                                        

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16.

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących
Zamawiającego oraz osób trzecich.

2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Kodeks
Cywilny oraz inne właściwe przepisy.

3.  Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  przy  realizacji  umowy strony poddają  pod  jurysdykcję  sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą mieć formę pisemna.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


