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UMOWA (PROJEKT) NR   …./RSID/2016 
 

Zawarta w Busku-Zdroju w dniu ………. 2016 roku pomiędzy: 

Gminą  Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646  

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym",   reprezentowanym przez: 
 

1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę 

przy kontrasygnacie 

2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – mgr Artura Tokarza 

 

a  

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Archeolog przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnieniu 

nadzoru archeologicznego podczas  realizacji robót budowlanych na inwestycji Budowa ulicy 

łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską w Busku-Zdroju w ramach zadania inwestycyjnego pn: 

„Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko-Zdrój poprzez budowę 

ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską przebudowę ulic Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz 

przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice”. 

 
1. Przedmiot zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru archeologicznego   

nad pracami ziemnymi inwestycji prowadzonej na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako 

układ urbanistyczny  zgodnie z decyzjami: 

 Pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 19.12.2014r.  

 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 2/2015 Starosty Buskiego z 

dnia 10.07.2015r znak AB.6740.15.2.2015; 

oraz: 

 Ustawą z dnia 23.07.2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.2003.162.1568 ), 

 Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r.  

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011.165.987) 

2. Zakres usługi obejmuje ponadto: 

a. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie prac    

  archeologicznych przy realizacji przedmiotowej inwestycji; 

b. udzielanie instruktażu Wykonawcy robót ziemnych co do sposobu realizacji robót,   

  umożliwiającego sprawowanie nadzoru archeologicznego, 

c.. stała obecność podczas prowadzenia robót ziemnych oraz uczestniczenie w spotkaniach  

  organizowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego; 

d. wykonywanie na bieżąco archeologicznej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej 

  - Archeolog zapewni właściwą organizację i odpowiednie tempo prac  archeologicznych  nad 

  robotami ziemnymi pozwalające na bezprzestojową realizację robót budowlanych   

  prowadzonych przez Zamawiającego. 

e. zabezpieczenie ruchomego materiału zabytkowego w przypadku jego napotkania; 

f. przygotowanie  sprawozdania z przeprowadzonych prac archeologicznych 
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g. opracowanie naukowe wyników pełnionego nadzoru archeologicznego, zgodnie z   

 warunkami podyktowanymi przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora   

 Zabytków w Kielcach. 

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych prowadzonych na terenach objętych nadzorem 

archeologicznym określa projekt budowlano-wykonawczy. 

 

§ 2 

Podstawowe prawa i obowiązki stron 

1. Archeolog jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą Umową przedstawicielem 

 Zamawiającego w rozumieniu zapisów Umowy na roboty budowlane. 

2. Nadzór archeologiczny sprawować będzie: ………………………. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Pan Wojciech Kuc – Inspektor w Wydziale 

Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

4. Archeolog zobowiązuje się do  przygotowanie wniosku do ŚWKZ o wydanie decyzji 

 zezwalającej na prowadzenie prac archeologicznych przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

 w ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

 5. Zamawiający udostępni Archeologowi teren do badań uwzględniając roszczenia wynikające z 

 praw własnościowych. 

6.  Archeolog zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Decyzjami  

 Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach . 

7. Zastrzega się, że zakres umowy dotyczy tylko prac archeologicznych w formie nadzoru robót 

 ziemnych i  nie obejmuje ratowniczych badań wykopaliskowych, w przypadku odkrycia 

 stanowisk archeologicznych w ramach czynności nadzoru. 

8. W przypadku odkrycia stanowiska archeologicznego wymagającego przeprowadzenia 

 ratowniczych badań wykopaliskowych, należy rozpocząć nową procedurę administracyjną z 

 Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

 Kielcach, 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5). 

§ 3 

Terminy wykonania prac 

1. Termin rozpoczęcia nadzoru archeologicznego: od dnia zawarcia umowy 

2. Termin zakończenia: do dnia 31.08.2016r 

3. Archeolog zobowiązuje się do  przygotowanie wniosku do ŚWKZ o wydanie decyzji 

          zezwalającej na prowadzenie przez niego prac archeologicznych przy realizacji przedmiotowej 

inwestycji w ciągu 7 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

  

§ 4 
 

Archeolog oświadcza, że otrzymał i skontrolował całość dokumentacji projektowej będącej 

podstawą zawarcia niniejszej umowy oraz uwzględnił wszystkie warunki miejscowe i 

okoliczności mające wpływ na cenę, w związku z czym nie będzie domagał się w przyszłości jej 

zwiększenia. 

§ 5 

Wartość umowy  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy, zgodnie z wybraną w trybie zapytania ofertą Archeologa jest wynagrodzenie 

ryczałtowe.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą  

 Netto ……….. zł 
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           Podatek VAT (23%) ………… zł 

           Wynagrodzenie brutto …………. zł (słownie: ……………………… złotych). 

           3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi   

 przepisami. Archeolog oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 

 4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie wydatki związane z wykonaniem badań archeologicznych 

 w formie nadzoru robót ziemnych (w tym prace dokumentacyjne).  

5. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje po zakończeniu prac 

 archeologicznych, otrzymaniu końcowego opracowania wyników badań archeologicznych 

 nadzoru robót ziemnych  oraz potwierdzeniu przez ŚWKZ prawidłowości i kompletności 

 złożonych dokumentów - przelewem na konto Archeologa po otrzymaniu prawidłowo 

wystawionej faktury w ciągu 30 dni od jej otrzymania. 

 

§ 6 
1. Zakończenie prac archeologicznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2. Końcowe opracowanie wyników badań archeologicznych nadzoru robót ziemnych zostanie 

 przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach celem przekazania do Świętokrzyskiego 

 Konserwatora Zabytków w Kielcach (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, 25-

 009 Kielce ul. Zamkowa 5) po zakończeniu prac ziemnych na przedmiotowej inwestycji. 

§ 7 

Rozwiązanie i zmiana warunków umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1.1.Archeolog nie rozpoczął nadzoru bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał usługę 

 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań 

 Zamawiającego przez okres dłuższy niż  2 tygodnie, 

1.2. 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. Archeolog może wówczas żądać wyłącznie 

 wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

1.3.Archeolog nie realizuje swoich obowiązków zgodnie z umową i dokumentacją 

 przetargową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

2. Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści  

 oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Archeologa, w przypadku, gdy ulegnie   

 zmianie termin wykonania i rozliczenia robót budowlanych zadania. 

3. Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

 której dokonano wyboru Archeologa, w przypadku konieczności zastąpienia osób 

 wyznaczonych do sprawowania funkcji określonych w § 2 ust 2 nowymi osobami. 

 

 

§ 8 

 

1. Kwestie oceny merytorycznej i interpretacji konserwatorskiej rozpatrzy Świętokrzyski 

 Konserwator Zabytków w Kielcach. 

2. Wszelkie pozostałe spory będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego 

 przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny.         

 

§ 9 

     Kara umowna 
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1. Zamawiający zapłaci Archeologowi karę umowną w razie: odstąpienia od umowy przez 

 Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% 

 wynagrodzenia umownego za pracę, od których wykonania Wykonawca odstąpił. 

2. Archeolog zapłaci karę umowną w razie: odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

 wskutek okoliczności, za które odpowiada Archeolog w wysokości 10% wynagrodzenia 

 umownego za prace, od których wykonania Zamawiający odstąpił.                                                                                                          

 

§ 10 
Archeolog zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy prawa wynikające z 

ustawy o prawie autorskim (możliwości publikacji w literaturze przedmiotu wyników 

przedmiotowych badań archeologicznych). 

 

§ 11 
Archeolog może polecić prace archeologiczne (dokumentacji archeologicznej, ekspertyzy) 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce, instytucji archeologicznej lub 

osobie prawnej, za które działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność. 

 

§ 12 

Ustalenia końcowe 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych 

 aneksów. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i 

 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

 postępowania cywilnego. 

3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

 właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Archeologa i trzy dla 

 Zamawiającego. 

 

           

 

Archeolog:                                                           Zamawiający 


