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1.Zamawiający: 

Parafia Św. Antoniego z Padwy, Doktora Kościoła 

UL. KOŚCIELNA 6, 14-240 SUSZ 

tel/fax 55/27-86-349. 

REGON 170371210 

NIP 5811601279 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch obrazach na drewnianych 

podłożach z kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego w Suszu,  zgodnie PROGRAMEM PRAC 

KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY OBRAZIE OSTATNIA WIECZERZA Z 1604 ROKU, OLEJ NA 

DESCE, Z OŁTARZA GŁÓWNEGO KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANTONIEGO W SUSZU ORAZ ZWIATOWANIE, OLEJ NA 

DESCE, Z KOŚCIOŁA P.W. ŚW. ANTONIEGO W SUSZU. 

Ostatnia Wieczerza ( OBRAZ NR 1 ) ,  

- ze środkowego pola dolnej kondygnacji ołtarza głównego, powstałego w 1607 roku z fundacji Teofila von 

Polentz i jego żony Elżbiety von Kreytzen. 

Charakterystyka:  OBRAZ NR 1  

- powierzchnia prac konserwatorskich dm2 

- malarstwo sztalugowe na podłożu sztywnym (drewnianym) technika olejna 

256,25 dm2 

Zwiastowanie : to renesansowe przedstawienie Zwiastowania wraz z ramą ( OBRAZ NR 2) . 

Charakterystyka  

powierzchnia prac konserwatorskich dm2 

Malarstwo sztalugowe na podłożu sztywnym (drewnianym) technika olejna 

341,28 dm2 

Rzeźba i elementy architektoniczne drewniane, ramy, meble, polichromowane 

147,12 dm2 

Rzeźba i elementy architektoniczne drewniane, ramy, meble, złocone, srebrzone 36,78 dm2 
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Oba zabytki były już przedmiotem prac. W obrazie Zwiastowanie dawną ingerencję konserwatorską 

sugerują ciemniejsze zaplamienia na jego powierzchni, które mogą być odczytywane jako zmienione 

optycznie uzupełnienia warstwy malarskiej. Ostatnia Wieczerza konserwowana i restaurowana była 

przynajmniej dwukrotnie – w XIX wieku i w roku 1971. W chwili obecnej obiekty te wymagają podjęcia 

kolejnych prac. W przedstawieniu Zwiastowania na licu widoczne są zabrudzenia i zacieki, wzdłuż krawędzi 

stwierdzono ubytki i grożące osypaniem odspojenia warstwy malarskiej. W obrazie Ostatniej Wieczerzy 

znaczne partie kompozycji są mało czytelne. Na licu widoczne są zacieki na warstwie najpóźniejszego 

chronologicznie werniksu. Obraz jest znacznie pociemniały. Przyczyną jest najprawdopodobniej brud 

wklejony w werniks (być może woskowy – woskowanie lica, kończące prace konserwatorskie, było w latach 

siedemdziesiątych częstym zabiegiem) albo zabrudzenia znajdujące się pomiędzy warstwami werniksów. 

Widoczne nierówności powierzchni oraz zmienione optycznie fragmenty warstwy malarskiej, zwłaszcza w 

ciemnych partiach (najprawdopodobniej uzupełnienia), sugerują duży zakres zniszczeń. Jest też kilka 

sięgających drewna ubytków, wokół których lekko odspojona warstwa malarska grozi osypaniem. Obecnie 

obraz umieszczony jest we współczesnej płytkiej ramie konstrukcyjnej, mocowanej do odwracania ołtarza. 

Ubytków podobrazia od strony lica nie stwierdzono. Z tyłu widoczne są mechaniczne uszkodzenia, brakuje 

też jednego łączącego deski elementu – jaskółczego ogona. Na czas demontażu i transportu muszą zostać 

podklejone i zabezpieczone odspojone fragmenty warstw malarskiej wraz z zaprawą wokół ubytków. Po 

przewiezieniu do pracowni i oczyszczeniu z zabrudzeń powierzchniowych winny zostać pobrane próbki i 

wykonane badania budowy technicznej. Kolejno należy usunąć szkodzące obiektom warstwy wtórne – 

zmienione optycznie werniksy, ewentualne przemalowania, źle wykonane uzupełnienia. Jeżeli w trakcie 

prac wykonawca uzna za konieczne (ujawniony znaczny stopień zniszczenia drewna, występowanie 

czynnych żerowisk owadów) to wykona dezynsekcję i impregnację wzmacniającą podobrazia, tak dobierając 

środki aby nie spowodowały one uszkodzenia warstwy malarskiej. Następnie uzupełnione zostaną ubytki 

podobrazia, zaprawy oraz, po założeniu werniksu retuszerskiego, warstwy malarskiej, która na zakończenie 

prac zabezpieczona zostanie werniksem końcowym. Wykonawca przewiezie obiekty do kościoła i 

zamontuje obraz Ostatnia Wieczerza w ołtarzu. Przeprowadzone prace i badania opisze w dokumentacji 

konserwatorskiej. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. Zamawiający oczekuje wykonanie przy obu obrazach oraz przy ramie do obrazu Zwiastowanie 

pełnego zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich. 

2.  Zezwala na przeprowadzenie ich poza kościołem, w pracowni która znajdować się będzie  nie dalej  

niż w odległości o  150 km od kościoła gdzie znajdują się obrazy.  

3. Rozpoczynając wykonawca powinien sporządzić wstępną dokumentację fotograficzną i opisową dla 

zilustrowania stanu zachowania obiektów przed przystąpieniem do prac.  

4. Możliwość wizji lokalnej w kościele w którym znajdują się obrazy, w dniu 21.03.2019r w godzinach  

od 10.00 - do 12.00. Kontakt w celu umówienia się: Ryszard Milewski tel.500 209 310.   

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych na poszczególne zadania. 

7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających na poszczególne zadania 

8.  Termin realizacji zamówienia: Obraz nr 1  i Obraz nr 2 do 10.06.2019r.  
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9.  Wykonawca ma obowiązek przed upływem ww. terminu zgłosić wykonanie zamówienia. 

 

10. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

- posiadają wiedzy i doświadczenia tj. zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, usługi polegające na: 

- przeprowadzeniu prac konserwatorskich przy obiektach o podobnym charakterze na 

kwotę co najmniej 50.000 zł 

11. Zamawiający uzna za spełniony warunek, wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawcy wykażą, że w 

ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, powyżej wskazane usługi oraz załączą dowody, 

że zostały one wykonane lub są wykonane należycie. 

12. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, tj. dysponowaniem osobą posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany 

po ukończeniu studiów wyższych w zakresie specjalności . Konserwacja i restauracja malarstwa i 

Rzeźby Polichromowanej; posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac 

konserwatorskich przy obiektach o podobnym charakterze. 

13.  Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o Wykonawcy 

przekazują pisemnie. – Załącznik nr 2 do zapytanie Oświadczenie 

14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemna prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego 

zapytania. Zamawiający niezwłocznie odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść 

pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert. Pod warunkiem że 

wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

15.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

16.  Pytania należy kierować na adres: Elżbieta MAZUR : elzbietaglegola@o2.pl, 

17. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 

Elżbieta MAZUR, tel. 668335986 

 

 Opis sposobu przygotowania oferty: 

18. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę 

samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego 

oferty zostaną odrzucone. 

19. Oferta winna być wypełniona zgodnie z formularzem „Oferta”. 

20. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej, trwałą 

i czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. 

Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, 

sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji 

Informacji Działalności Gospodarczej lub ich pełnomocnika lub osobę, która osobiście wykonana 
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zlecenie. Za prawidłowo podpisaną ofertę uznaje się dokument, na którym podpis złożono 

własnoręcznie w sposób umożliwiający co najmniej odczytanie nazwiska podpisującego lub podpis 

nieczytelny który uzupełniono odciskiem pieczątki imiennej. W przypadku załączenia do oferty 

dokumentów sporządzonych w języku obcym należy załączyć tłumaczenie na język polski 

potwierdzone przez wykonawcę. 

21. Poprawki lub zmiany w treści oferty, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 

własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. 

22. Oferta musi zawierać m.in. następujące dokumenty i oświadczenia: 

23. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

24. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału (załącznik nr 2): 

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób zaangażowanych w wykonanie zadania: 

posiadających tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych w zakresie 

specjalności . Konserwacja i restauracja malarstwa i Rzeźby Polichromowanej; posiadającą 

minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich przy obiektach o 

podobnym charakterze – Życiorys, dyplom ukończenia studiów, referencje), 

- OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, 

- oświadczanie o miejscu wykonania usługi,  

- oświadczenie o doświadczeniu.  

25. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : 

26. Ofertę należy złożyć/ przesłać do dnia  27 marca  2019 roku do godz. 12:00, na adres 

zamawiającego: Parafia Św. Antoniego z Padwy, Doktora Kościoła 

                                              UL. KOŚCIELNA 6, 14-240 SUSZ 

17. Ofertę należy złożyć/ przesłać w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie (opakowaniu) w 

sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 

do terminu składania ofert.  

Zamieszczenie na opakowaniu oferty nazwy oraz adresu wykonawcy nie jest obowiązkowe – pozostawione 

do decyzji Wykonawcy. 

Koperta (opakowanie) powinno być oznaczone: 

Parafia Św. Antoniego z Padwy, Doktora Kościoła 

UL. KOŚCIELNA 6, 14-240 SUSZ „Renowacja obrazów".   

Nie otwierać przed 27 marca 2019 r., godz. 12.00 

18. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

19. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem ofert za pomocą wniosku 

sporządzonego w formie pisemnej. Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez Wykonawcę / Osoby 

upoważnione do reprezentowania. 
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20. Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać w niej 

jakichkolwiek zmian. 

21. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2019 roku. 

22. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. 

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie 

koszty towarzyszące wykonaniu. 

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) 

Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu 

zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 

23. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

kryterium ceny i doświadczenia. 

l.p. 

L.p Opis kryteriów oceny  
 

Waga 

1 Cena (Cp) 60 % 

2 Doświadczenie zawodowe (D1) 40 % 

 

I KRYTERIUM CENA : 

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru 

dla każdej części oddzielnie : 

1) Cp = (Co: Cb) x 60 pkt, gdzie 

Cp- ilość punktów badanej ceny oferty 

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach 

Cb - cena oferty badanej 

II KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE: 

Punkty w kryterium doświadczenie zawodowe - 40% (D1) dla części 1, zostaną przyznane zgodnie z 

poniższym wzorem: D1= (Db:Do) x 40 pkt, gdzie 

D1 - Liczba punktów uzyskana przez ofertę w kryterium Doświadczenie zawodowe 
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          ZAŁĄCZNIK NR 1 

     

 

FORMULARZ OFERTY 

 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1.  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .  tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję 

związaną z przedmiotowym postępowaniem 

fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności  

na realizację usługi polegającej na: 

Pracach konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch obrazach na drewnianych podłożach z kościoła 

parafialnego p.w. Św. Antoniego w Suszu. 

składam(y) niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach płatności określonych w 

zapytaniu ofertowym za łączną cenę: ………………………… PLN brutto, (słownie: ……………………………………… PLN …/100 

brutto), w tym: 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość  

Cena ryczałtowa 

brutto 

 

Cena 

brutto(ogółem) 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

REJON 1 Przedszkole w Kamieńcu 

1 OBRAZ NR 1 Ostatnia wieczerza 1   

2 OBRAZ NR 2 Zwiastowanie 1   

Ogółem brutto (ogółem netto + podatek VAT)  

 

 

1. Oświadczam (y), że  

1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,  

2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału. 

3) Zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z 
załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i 
nie wnoszę do niego uwag. 

4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem , opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i 
prawdziwe. 

5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,  

6) cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i 
zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie części 
2. 

7) Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część 
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ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego. 

2. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy 
.............................................................................................  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 

art.233kk oraz 305 kk 

 

 

 

 

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

( podpis(y) osób uprawnionych       (data)  

do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik nr 2.  
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OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie  zasadą konkurencyjności 

na realizację usługi polegającej na: 

Pracach konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch obrazach na drewnianych podłożach z kościoła 

parafialnego p.w. Św. Antoniego w Suszu, prowadzone w trybie zapytania ofertowego. 

 

działając w imieniu Wykonawcy*: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
 (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

 

1) oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie jestem(śmy) z 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez: 
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z 

art.233kk oraz 305 kk. 

 

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim 

imieniu składa każdy z Wykonawców. 

 

 

......................................................................................    ........................................ 
(podpis(y) osób uprawnionych         (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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 Oświadczenie i wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie  zasadą konkurencyjności na 

realizację usługi polegającej na: 

Pracach konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch obrazach na drewnianych podłożach z kościoła 

parafialnego p.w. Św. Antoniego w Suszu, prowadzone w trybie zapytania ofertowego. 

 

działając w imieniu Wykonawcy*: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, usługi polegające na:  
- przeprowadzeniu prac konserwatorskich obrazów o podobnym charakterze na  
kwotę co najmniej 50.000 zł. Oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, tj. dysponowaniem osobą posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany po 
ukończeniu studiów wyższych w zakresie specjalności . Konserwacja i restauracja malarstwa i Rzeźby 
Polichromowanej; posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich przy 
obiektach o podobnym charakterze.  
- oświadczamy, iż renowacja obrazów odbędzie się w pracowni pod adresem : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
data i podpis………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

L.p. 
 

Imię i Nazwisko 

DOŚWIADCZENIE WYKŁADOWCY 

Rodzaj usługi 

Podmiot, dla 
którego  
usługę 

zrealizowano 

Liczba obrazów  
poddanych 
renowacji  

Okres od ….. do 
….. 

1 2 3 4 5 6 
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L.p. 
 

Imię i Nazwisko 

DOŚWIADCZENIE WYKŁADOWCY 

Rodzaj usługi 

Podmiot, dla 
którego  
usługę 

zrealizowano 

Liczba obrazów  
poddanych 
renowacji  

Okres od ….. do 
….. 

    

    

    

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z 

art.233kk oraz 305 kk. 

 

......................................................................................  ........................................ 
(podpis(y) osób uprawnionych      (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 jest opracowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach lokalnych 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik nr 3. 

UMOWA - projekt  

Zawarta w dniu …………………………… w …………………………,  

pomiędzy Parafią …………………………………………………………………………, reprezentowaną przez ks. 

Proboszcza…………………………….………………, zwaną dalej Zamawiającym, a Panem/Panią 

…………………………………………………………………,  

a specjalistą w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki, zam. w ………………………, przy ul. 

………………….……………, kod pocztowy ……….…, zwaną dalej Wykonawcą Przedmiotu umowy 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się dokonać 

…………………………………………………………………………………………... w kościele/ kaplicy itp, w 

………………………………………….zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym ………………...…… z obrębu 

…….…… wpisanym do KW nr ………………………… .  
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2. Zakres robót przyjętych na podstawie niniejszej umowy do wykonania przez Wykonawcę 

przedstawia się następująco: Renowacja oraz prace konserwatorskie dwóch obrazów pn. Ostania 

wieczerza oraz Zwiastowanie w kościele Św. Antoniego w Suszu – zgodnie z program prac 

konsekratorskich zatwardzonych przez …………………  

§2  

l. Zamawiający oświadcza, że: 

a. nieruchomość położona w …………….…………… stanowi własność Parafii Katolickiej p.w. 

……………………… w ………………………………………, która jednocześnie wypełnia obowiązki Inwestora, b. 

posiada pozwolenie ………………………………… Konserwatora Zabytków 

w …………………, decyzja nr: ……………………… 

§3  

Całość wyrobów i materiałów niezbędnych do wykonania robót zakupi i dostarczy na teren robót 

konserwacyjnych Wykonawca. 

 §4  

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do zapewnienia udziału konserwatora 

Wojewódzkiego w odbiorach częściowych i końcowym prac, które umożliwią kontrolę ich 

prawidłowości, 2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Konserwatora i Zamawiającego o 

terminach rozpoczęcia i zakończenia prac przy poszczególnych obiektach. Wynagrodzenie  

§5  

1. Za wykonanie przedmiotu mniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ……………………………… (słownie: ……………………………………...…………) złotych, 

obejmujące wszystkie koszty. 

  

§6 

1. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie na podstawie odbiorów częściowych i 

końcowego.  

2. Przedmiotem odbioru częściowego są etapy robót, określone w zakresie okresu Obraz nr 1.  

3. Wysokość wynagrodzenia za każdy etap robót określa załącznik /kosztorys/ do niniejszej umowy. 

 4. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania należności za każdy etap robót w terminie do 

zakończenia roku kalendarzowego.  
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5. Warunkiem dokonania płatności jest dokonanie odbioru robót przez Konserwatora 

Wojewódzkiego.  

6. Wszelkie zapłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazań przez Wykonawcę 

na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku. 

7. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje naliczaniem odsetek w wysokości ustawowej. 

 

§7  

1. Wykonawca udziela Zamawiający owi rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty na okres 5 lat 

licząc od daty odbioru końcowego.  

2. Wykonawca przeniesie na Zamawiający a wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych 

wyrobów i materiałów budowlanych.  

3. Zamawiający nie będzie prowadził żadnych rozliczeń finansowych z pracownikami, a w 

szczególności nie będzie wypłacał żadnych zaliczek. Odstąpienie od umowy 

§8 

Zamawiający oprócz przyczyn określonych w Kodeksie cywilnym może od umowy odstąpić w 

następujących przypadkach, w terminie 30 dni licząc od dnia podania wiadomości o przyczynie: 

a) zwłoki z rozpoczęciem robót budowlanych dłuższej niż dziesięć dni. 

b) przerwania przez Wykonawcę robót na czas dłuższy niż dziesięć dni. 

c) odmówienia przez Wykonawcę wykonania poleceń Nadzoru Zamawiającego . d) postawienia 

Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości. 

Kary umowne 

§ 9 

1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca za nie wykonanie 

pracy w terminie do 10.06.2019r zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 100 % wartości wynagrodzenia.  

2. W sytuacji gdy kara umowna przewidziana w ust. 1 nie pokrywa szkody, stronom przysługuje 

prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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 3. Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn niezależnych od drugiej Strony 

skutkuje obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 30 % kwoty określonej w § 5 umowy przez 

Stronę odstępującą.  

Postanowienia końcowe 

 §10 

 1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami [patrz: decyzja 

Konserwatora Wojewódzkiego],  

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla miejsca położenia inwestycji. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz 

dla Kurii Diecezjalnej w Elblągu. 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                      WYKONAWCA:  

Załączniki: 1. Zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 jest opracowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach lokalnych 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

           

 


