
  
  

UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG KAMIENIARSKICH i BUDOWLANYCH NR 
…../…..  

  
Zawarta w Zaklikowie w dniu ……………………pomiędzy parafią pw. Świętej Anny  

w Zaklikowie, będącą właścicielem cmentarza w Zaklikowie, reprezentowaną przez 
Zbigniewa Zacharskiego, zwanego w dalszej części Administratorem,   

a Panią/Panem …………………………………………………………………..przedsiębiorcą,  

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………………………………………..   

z siedzibą w……………………………………………………………………..………………,    
zwanym w dalszej części Wykonawcą.   
Dane wykonawcy do szybkiego kontaktu: tel:............................................................................  
 adres 
email:……………………………………………………………………………………..  

  
§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonywania przez Wykonawcę prac 
kamieniarskich na terenie cmentarza parafialnego w Zaklikowie.  

2. Za prace budowlane i kamieniarskie uznaje się wykonywanie wszelkich czynności 
związanych z wykopaniem, budową i montażem grobu, demontażem i montażem lub 
naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.  

3. Wymiary nagrobka nie mogą przekraczać zewnętrznych wymiarów ścian grobu.   
4. Opaskę należy wykonać ściśle według wskazań Administratora tak by nie mogła 

utrudniać przejścia pomiędzy grobami.   
5. Wszelkie szczególne sytuacje rozpatruje indywidualnie Administrator.  
6. Niniejsza umowa nie zezwala na szlifowanie nagrobków na terenie cmentarza.   
7. Opłata za wielokrotny wjazd na cmentarz w zakresie wykonania jednego zlecenia wynosi 

150 zł.  
8. Kaucja zwrotna związana z wykonywaniem prac wynosi 500 zł.  

  
§ 2  

1. Administrator zezwala na prowadzenie objętych umową prac, a Wykonawca zobowiązuje 
się do spełnienia przewidzianych niniejszą umową wymogów i wykonywania prac jedynie 
własnymi pracownikami. Korzystanie z usług podwykonawców wymaga zgody  
Administratora.  

2. Administrator zastrzega sobie okresowe ograniczenia wjazdu na cmentarz i wykonywania 
prac kamieniarskich.  

3. Administrator ma prawo obciążyć odpowiedzialnością Wykonawcę za stwierdzone 
uszkodzenia sąsiednich grobów i nagrobków, jeżeli nie zostaną one zgłoszone przed 
wniesieniem opłaty za  wjazd na cmentarz.  

 
 



 
 

§ 3        
  

Wramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  
1. Ścisłego przestrzegania Regulaminu Wykonywania Prac Kamieniarskich i Budowlanych 

na Cmentarzu Parafialnych w Zaklikowie.  
2. Złożenia w kancelarii cmentarza oświadczenia osoby zlecającej pracę o prawie do 

dysponowania grobem.   
3. Wniesienia opłaty za wjazd na cmentarz.  
4. Wniesienia kaucji zwrotnej. 
5. Wykonywania prac kamieniarskich od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz.  

17.00.  
6. Prowadzenia prac z najwyższą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i ściśle według 

zaleceń Administratora.  
7. Prowadzenia prac w sposób zapewniający najwyższy stopień bezpieczeństwa, porządku i 

estetyki  terenu, a w szczególności przygotowywania zapraw murarskich bez kontaktu z 
podłożem.   

8. Przetransportowania pozostałej z wykopu ziemi oraz resztek gruzu i części 
demontowanych nagrobków w miejsce wskazane przez Administratora.  

9. Wwożenia i wywożenia materiałów budowlanych oznakowanymi środkami  transportu o 
masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Trwałe oznakowanie pojazdu powinno 
zawierać co najmniej nazwę firmy lub właściciela.  

10. Codziennego uprzątnięcia terenu po pracach i zabezpieczenia pod względem 
bezpieczeństwa użytkowników cmentarza.  

  
§ 4  

1. Formalności związane z wykonywanymi pracami Wykonawca załatwia osobiście lub 
pisemnie upoważnia do tego pracownika swojej firmy, ściśle określając zakres upoważnienia.  
2. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić wykonanie prac najpóźniej następnego dnia po ich 

zakończeniu.  
3. Administrator dokona odbioru prac po sprawdzeniu czy nie zostały uszkodzone sąsiednie 

nagrobki oraz czy teren został należycie posprzątany.  
4. W przypadku wyrządzenia szkody w urządzeniach cmentarza, sąsiednich grobowcach 

bądź nienależytego posprzątania terenu Wykonawca pokryje koszty związane z 
przywróceniem stanu poprzedniego. W przeciwnym razie loszta te zostaną pokryte z 
kaucji. 

  
§ 5  

1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.  
2. Okres wypowiedzenia niniejszej umowy wynosi 3 miesiące.  
  
  
 
 
 



§ 6  
1. Umowa niniejsza może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia na 
zasadzie porozumienia stron.  
2. Umowa niniejsza może być rozwiązana przez Administratora ze skutkiem 
natychmiastowym w razie nie wywiązywania się Wykonawcy  z jej postanowień, lub 
naruszenia Regulaminu, o którym mowa w § 3 pkt.1.  
3. Nienależyte, niezgodne z umową, budzące zastrzeżenia zleceniodawcy wykonywanie 
prac kamieniarskich lub nie dotrzymanie terminu zamknięcia przepustki  może wiązać się z 
wydaniem przez Administratora czasowego lub stałego zakazu wykonywania prac na terenie 
cmentarza w Zaklikowie.  

  
§ 7  

1. Zmiana treści umowy wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.  
2. Ewentualne spory będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy ze względu na 

siedzibę Administratora.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.   
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
  
ADMINISTRATOR                                                                                     WYKONAWCA  
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