
 
 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 
 

 

 

UMOWA 

 

 

W dniu .....................2017 r.  pomiędzy ………………….. z siedzibą w Lublinie przy 
ul. ………………………., reprezentowaną przez: 

1. .............................................................. 

2. .............................................................. 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a ................................................. z siedzibą w ........................................... 
reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań : 

1.  .............................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu rozeznania rynku w 
wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie 
Projektem) dla inwestycji pod nazwą „Ochrona i wykorzystanie zasobów 
dziedzictwa kulturowego w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. w 
Czemiernikach”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 
poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja i sprawozdawczość Projektu w 
ramach którego będą wykonane: 

a) Prace restauratorskie (docieplenie sklepienia, tynki renowacyjne, roboty 
posadzkowe, malowanie wnętrza), 

b) Modernizacja - Instalacje sanitarne (ogrzewanie podłogowe, instalacja ppoż, 
instalacja wod-kan), 

c) Modernizacja - Instalacje elektryczne (instalacja prądowa, instalacja 
oświetleniowa, Instalacje niskopradowe, odgromienie, pętla indukcyjna), 

d) Prace konserwatorskie - konserwacja zabytków ruchomych (sztukaterie). 

3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona i wykorzystanie 



 
 

zasobów dziedzictwa kulturowego w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B.M. 
w Czemiernikach” realizowanego w ramach: Działania 7.1. Dziedzictwo Kulturowe 
i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) kierowanie realizacją kontraktu, sporządzanie i przechowywanie 
dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, zgodnie z 
wymogami przewidzianymi dla projektów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 7.1. Dziedzictwo Kulturowe i naturalne - projekty lokalne. 

b) organizowanie comiesięcznych, stałych narad koordynacyjnych z 
udziałem Zamawiającego. 

c) rozwiązanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac, 

d) wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu i 
sprawdzanie terminowości wykonywanych robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu, 

e) przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych, 

f) informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach 
mających znaczenie dla realizowanej inwestycji, a zwłaszcza o 
wszystkich zagrożeniach terminów zawartych w harmonogramie 
realizacji kontraktu, 

g) udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, 
wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy, 

h) udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących 
realizowanego projektu, 

i) sprawdzanie i zestawienie cokwartalne wartości zaliczonych i 
odebranych robót od Wykonawcy, 

j) wnioskowanie do Zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego, 

k) monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej 
obsługi Programu dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii 
Europejskiej, 

l) prowadzenie księgowości projektu 

 

§ 4 

1. Zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie 
czynności związane z realizacją inwestycji i obsługą poodbiorową od dnia 
przekazania dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 



 
 

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na 
budowę, 

- uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementów Kontraktu, 

- wyrażanie opinii w sprawach, z którymi zwróci się do niego Wykonawca i 
udzielanie odpowiednich akceptacji. 

 

§ 5 

1. Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy w 
terminie od daty podpisania umowy dofinansowania projektu do 30.11.2018r. 

2. Wykonawca przez okres 5-ciu lat od momentu zakończenia inwestycji 
zobowiązuje się w przypadku kontroli lub innej konieczności do świadczenia 
usług doradczych związanych z projektem objętym przedmiotem umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, 
co oznacza, że jest obowiązany do prowadzenia działań wynikających z umowy 
z należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, iż nie zaangażuje się w żadną działalność, która 
mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego, w związku z niniejszą 
umową. 

3. Strony, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wyznaczą osoby uprawnione 
do kontaktowania się w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia będącego przedmiotem 
niniejszej umowy podwykonawcy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców.   

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i 
terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 

4. Wykonawca powierzy, niżej wskazanym podwykonawcom następujący 
zakres przedmiotu umowy 

1) .................................................-..................................................................... 

2) .................................................-..................................................................... 

 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie ...........................zł brutto (słownie:...................). 



 
 

2. Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji i będzie niezmienna przez cały okres 
realizacji zamówienia. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne etapami, w równych ratach miesięcznych. 

4. W przypadku gdy pierwszy miesiąc realizacji umowy będzie niepełny 
wynagrodzenie za ten okres będzie płatne jak za pełny miesiąc. 

5. Zapłata należności Wykonawcy będzie następować w formie przelewu na 
wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od złożenia faktury. 

 

§ 9 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną  w wysokości 10 % 
kwoty określonej w  § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 10.       

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w tym naruszenia procedur  obowiązujących w nadzorowanym Kontrakcie, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 8 ust. 
1. 

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej. 

4. W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej straty i szkody. 

 

§ 10 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z 
zastrzeżeniem ust. 3 

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 8 niniejszej umowy, 

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany 
terminu realizacji umowy na wykonanie zadania objętego pełnieniem funkcji 
Menadżera Projektu. 



 
 

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących 
warunkach: 

ad. pkt 1) – wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów 
prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, 

ad. pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres 
przesunięcia terminu wykonania zadania objętego pełnieniem funkcji 
Menadżera Projektu. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

 

§ 13 

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


