UMOWA NR …………
Zawarta w Głogowie w dniu ……………… pomiędzy:
1) Imię i nazwisko/nazwa:
Adres:
………………………………………………………………………..………………………………
NIP: …………………………….., reprezentowany/a przez:
………………………………..……………..,
zwanym/ą w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
2) Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie
Adres: ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów,
Oddział Ośrodek Archeologiczno – Numizmatyczny w Głogowie
Adres: ul. Portowa 1C, 67-200 Głogów,
reprezentowany/a przez: Dyrektora – Leszka Lenarczyka/Zastępcę Dyrektora Waldemara Hassa,
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Agnieszki Wąsik,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy:
1) Wykonawca zobowiązuje się wydać pisemne oświadczenie o gotowości przyjęcia w depozyt, a w
razie przekazania mu ruchomych zabytków archeologicznych, pochodzących z badań
archeologicznych
prowadzonych
w
ramach
realizacji
inwestycji:
„………………………………………………………..……..............................”, przyjąć je w depozyt.
2) Wykonawca każdorazowo powiadomi właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o
gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych z planowanej przez
Zamawiającego inwestycji w terminie do 30 dni od wystawienia oświadczenia, w formie wymaganej
przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3) Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu pisemne oświadczenie o gotowości przyjęcia
w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych w terminie do siedmiu dni od dokonania opłaty na
konto bankowe Wykonawcy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
4) Wykonawca przyjmie w depozyt ruchome zabytki archeologiczne pochodzące z inwestycji
Zamawiającego, na podstawie decyzji właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po
spełnieniu przez Zamawiającego, warunków wskazanych w § 4 ust. 1 oraz w § 5 niniejszej umowy.
5) Zamawiający zobowiązuje się przekazać w depozyt ruchome zabytki archeologiczne pochodzące
z inwestycji Zamawiającego w okresie trzech lat od daty wystawienia oświadczenia przez
Wykonawcę.
6) W razie nie pozyskania ruchomego materiału archeologicznego, Zamawiający zobowiązuje się
przekazać Wykonawcy pisemne oświadczenie o nie pozyskaniu ruchomych zabytków
archeologicznych oraz sprawozdanie z badań lub opracowanie wyników badań, w okresie trzech lat od

daty wystawienia oświadczenia przez Wykonawcę.
§ 2.
Zabytki archeologiczne przechowywane będą przez Wykonawcę w sposób umożliwiający użyczenie
lub przekazanie zbioru do placówki muzealnej lub innej instytucji wskazanej przez właściwego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące
przepisy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 3.
1) Niniejsza umowa zostaje zawarta jednorazowo.
2) Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
którym dokonano wypowiedzenia umowy.
3) Wypowiedzenie winno zostać dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4) Wcześniejsze rozwiązanie umowy w trybie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy pozostaje
bez wpływu na wysokość opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2, należnej Wykonawcy w niezmienionej
wysokości za wydanie oświadczenia o gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków
archeologicznych. Zamawiający nie może domagać się z tego tytułu zwrotu opłaty, o której mowa
w zdaniu pierwszym lub jej części.
5) W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o utracie mocy oświadczenia o gotowości
przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych, w terminie do 30 dni od momentu
rozwiązania niniejszej umowy.
§ 4.

1) Strony ustalają, że warunkiem wydania przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o gotowości
przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych, na warunkach wskazanych w § 1oraz § 2
niniejszej umowy, jest dokonanie na rzecz Wykonawcy opłaty w wysokości 10% wartości zlecenia
prac archeologiczno-konserwatorskich, tj. ……………………………………………...……….. PLN,
słownie: (………………………………………………………………………………………..złotych).
2) Wydanie oświadczenia o gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych
podlega opłacie w wysokości brutto 10% wartości umowy zawartej między Zamawiającym a
wykonawcą prac archeologiczno-konserwatorskich, bez względu na to czy Zamawiający lub osoba,
którą się on posługuje przekaże Wykonawcy zabytki oraz bez względu na czas trwania umowy z
uwagi na możliwość wcześniejszego jej rozwiązania w trybie wskazanym w § 3, ust. 2 niniejszej
umowy oraz czas przechowywania ruchomych zabytków archeologicznych.
3) Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na jego żądanie o terminie zawarcia
umowy z wykonawcą prac archeologicznych z podaniem wartości umowy, przez przesłanie
Wykonawcy odpisu umowy, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 1000 PLN. W
wypadku gdy kara umowna nie wyczerpuje całości szkody Wykonawca może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
4) Wykonawca zobowiązuje się wystawić i przesłać fakturę VAT dotyczącą transakcji, o której mowa
w § 4, ust. 1 w terminie siedmiu dni od dokonania zapłaty na konto bankowe Wykonawcy.

§ 5.
Zamawiający zobowiązuje się przekazać w depozyt ruchome zabytki archeologiczne opracowane
i zabezpieczone zabiegami konserwatorskimi, zgodnie z wymogami wiedzy i obowiązującymi
przepisami prawa, z 10-letnią gwarancją należytego wykonania tych prac, wydaną przez profesjonalną
pracownię konserwatorską (Załącznik nr 1 i 2).
§ 6.
Koordynatorem zadań umownych ze strony Wykonawcy będzie: Natalia Bartczak, a ze strony
Zamawiającego: …………………………………………………..…………………….. (imię i nazwisko).
§ 7.
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny,
właściwy dla siedziby Wykonawcy.
§ 10.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Wykonawcy i
jednym dla Zamawiającego.

………………………….
Zamawiający

................................................
Wykonawca

Załącznik nr 1
STANDARD DOKUMENTACJI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
1. Sprawozdanie z badań lub opracowanie wyników badań, egzemplarz polowej księgi inwentarzowej
zabytków oraz jedną jej kopię (zgodnie z życzeniem Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków), a
także komplet dokumentacji przekazanej właściwemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w
formie elektronicznej, zgodny z wytycznymi załącznika Rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na
Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.
U. z 2017, poz. 1265, § 9, ust. 6, pkt.5).
2. Karty ewidencji dla zabytków wydzielonych, zgodnie ze standardem jednostki wydającej pisemne
oświadczenie o gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych.
3. Karty zabiegów konserwatorskich na zabytkach wydzielonych wraz z 10-letnią gwarancją na
wykonane zabiegi konserwatorskie, zgodnie ze standardem jednostki wydającej pisemne oświadczenie
o gotowości przyjęcia w depozyt ruchomych zabytków archeologicznych.

Wzory dokumentacji badań archeologicznych dostępne są w Ośrodku ArcheologicznoNumizmatycznym w Głogowie, ul. Portowa 1c, 67-200 Głogów, tel. 76 831 28 68,
osmza@osmza.glogow.pl, www.osmza.glogow.pl.

Załącznik nr 2
STANDARD OPAKOWAŃ RUCHOMYCH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
1. Trwałe oznakowanie.*
2. Zaopatrzenie w metryki.*
3. Ujednolicone opakowania o wymiarach określonych przez jednostkę wydającą pisemne
oświadczenie o gotowości przyjęcia zabytków w depozyt.
* - dotyczy wszystkich rodzajów zabytków, zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzeach.

Wzory opakowań dostępne są w Ośrodku Archeologiczno-Numizmatycznym w Głogowie, ul.
Portowa 1c, 67-200 Głogów, tel. 76 831 28 68, osmza@osmza.glogow.pl, www.osmza.glogow.pl.

