
Załącznik nr 4. 

NK …….…… 

 

Projekt -  Umowa nr …/DG/2021-…….. 

 

zawarta w dniu ................ 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 Konin, 

plac Wolności 1 pomiędzy: 

Miastem Konin,  

NIP 665-28-99-834, REGON 311019036, reprezentowanym przez : 

Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina, z upoważnienia którego działa:  

Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a: 

................................................................................................................................................

......................... NIP ........................., REGON ........................., reprezentowanym przez: 

........................................................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

wyłonionym w drodze publicznego konkursu ofert - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 

Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 172/2020 z dn. 22.12.2020 r. w sprawie 

dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, o wartości poniżej 

kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta Konina oraz 

współfinansowanych z funduszy europejskich, § 5 ust. 15). 

 o następującej treści: 

 

§1  

 

1. Przedmiotem umowy jest aktualizacja projektu budowlanego przebudowy 

elewacji i pokrycia dachowego budynku Synagogi w Koninie,  niezbędnego 

elementu wniosku w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 2021, Ochrona zabytków o uzyskanie w 2021 roku dofinansowania 

na zadanie – „Konin, Synagoga (I poł. XIX w.) – prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków”. 

2. Prace projektowe związane z aktualizacją projektu budowlanego podzielono na 

dwie części: 

1) Aktualizacja projektu budowlanego zgodnie z zaleceniami konserwatora 

zabytków  w zakresie: 

-  odnowienia lub całkowitego odtworzenia pokrycia dachowego, 

demontażu i montażu nowego pokrycia dachowego i obróbki 
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blacharskiej, zabezpieczenia konstrukcji drewnianych poszycia przeciw 

korozji biolog. i ppoż., techniki ułożenia arkuszy blachy na połaci 

dachowej, opierzenia blacharskiego, 

-  odnowienia lub całkowitego odtworzenia rynien i rur spustowych - 

demontaż i montaż nowych rynien i rur spustowych, 

-  montażu instalacji odgromowej, 

-  odnowienia lub całkowitego odtworzenia okien, w tym ościeżnic, 

zewnętrznych odrzwi i drzwi (wymiana wtórnej i dostosowanie do 

historycznej stolarki i ślusarki okiennej, odnowienie historycznej stolarki 

i ślusarki okiennej oraz zewnętrznych odrzwi i drzwi), 

2) Aktualizacja projektu budowlanego w zakresie: 

-  instalacji ppoż. i antywłamaniowej, 

-  zachowania historycznego elementu Synagogi – wieżyczki, zmiana ta 

spowoduje zmianę lub nowe pozwolenie na budowę, 

-  kolorystyki elewacji, 

-  pozostałych zmian zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. 

 

Każda część aktualizacji projektu budowlanego zakończona zostanie  pisemnym 

uzgodnieniem konserwatora zabytków. Zamawiający wystąpi o zmianę lub nowe 

pozwolenie na budowę oraz o pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy 

zabytku. 

 

§2  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia do: 

1)  uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów do opracowania aktualizacji 

dokumentacji; 

2) uzyskania aktualnych warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień, opinii  

i sprawdzeń rozwiązań projektowych wymaganych przepisami; 

3) czuwania w toku realizacji zadania, w oparciu o wykonaną dokumentację, nad 

zgodnością rozwiązań materiałowych i użytkowych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz w sposób 

uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 

użytkowników; 

4) aktualizacja i uzupełnianie szczegółów dokumentacji oraz uzgadniania 

rozwiązań z konserwatorem zabytków. 
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§3  

 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne 

dla wykonania dzieła. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona dzieło w sposób staranny, sumienny  

i prawidłowy, zgodnie specyfiką dzieła oraz informacjami  i wytycznymi ze strony 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dzieło będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości  

i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz 

dóbr osobistych. Wykonawca oświadcza, że dzieło nie było publicznie 

rozpowszechnione lub udostępnione za pośrednictwem jakichkolwiek środków 

przekazu lub rozpowszechniania. 

 

§4  

 

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości oświadczeń, o których mowa w §3 lub też 

wad prawnych dzieła, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy 

lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości 

ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku 

określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do 

dochodzenia naprawienia szkody w pełnym  zakresie. 

2. Dzieło ma charakter indywidualny i jest przedmiotem prawa autorskiego. 

 

§5  

 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się dzień zawarcia 

umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31 sierpnia 

2021 r. w  tym 

– część I  – 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 15.06.2021 r. 

     - część II – 16 tygodni od dnia zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 31.08.2021 r. 

3. Przez wykonanie przedmiotu umowy strony rozumieją dostarczenie 

Zamawiającemu kompletu opracowań projektowych i podpisanie „protokołu 

odbioru prac projektowych” dla każdej części oddzielnie. Podpisanie protokołu 

nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przekazanej 

dokumentacji projektowej. 

4.  Wykonawca po przekazaniu na rzecz Zamawiającego całości dokumentacji 

objętej  przedmiotem niniejszej umowy złoży oświadczenie o jej kompletności  

i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
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5.  Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego dodatkowe egzemplarze, 

za oddzielnym wynagrodzeniem uzgodnionym odrębnie. 

 

§6  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dla Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w kwocie ………… zł, słownie: ………………………………………….. 

zł., zgodnie z „Formularzem ofertowym”, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy: 

- część I – …………………………………………………. zł  

- część II - ………………………………………………… zł 

2. W wynagrodzeniu określonym w  ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust.1 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym 

do wystawiania faktur VAT. 

4. Wykonawca oświadcza, że do kalkulacji wynagrodzenia określonego w ust. 1 

przyjął co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę 

godzinową, obowiązujące/ą w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 2207 ze zm.). 

5.  Po zapłaceniu wynagrodzenia umownego, prace projektowe stanowią własność 

Zamawiającego i na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe 

oraz prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych od 

dokumentacji objętej przedmiotem umowy. 

 

§7  

 

1.  Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacona w dwóch ratach, 

tj. po odbiorze każdej części prac projektowych i podpisaniu „protokołu odbioru 

prac projektowych” przez Zamawiającego. 

2.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury/rachunku Wykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury/rachunku w siedzibie Zamawiającego. 

3.  Za dzień zapłaty uważa się datę przelewu środków z konta Zamawiającego na 

konto wskazane na fakturze/rachunku Wykonawca. 

4.  Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych, liczonych 

za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowej zapłaty faktury/rachunku. 
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§8  

 

1. Pracami projektowymi kierować będzie ....................................... (imię i nazwisko 

projektanta w branży architektonicznej), telefon .........................., e-mail 

………………….. który/a świadczyć będzie osobiście usługi, do realizacji których 

został/a wskazany/a. 

2. Ze strony „Zamawiającego” osobą upoważnioną do kontaktów z „Wykonawcą” 

będzie:  Małgorzata Mastalierz – podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego 

tel. 63 24 01 132, e-mail: malgorzata.mastalierz@konin.um.gov.pl. 

 

§9  

 

W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w otrzymanej dokumentacji 

projektowej, Zamawiający ustali termin usunięcia błędów lub uzupełnienia braków, 

jednak nie krótszy niż 3 dni robocze. 

 

§10  

 

Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy na okres 3 lat. 

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady dokumentacji wygasają  

w stosunku do Wykonawca wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy 

robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji. 

 

§11  

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł: 

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, 

b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu błędów lub braków w przekazanym 

przedmiocie umowy. 

2. W przypadku wystąpienia opóźnienia, kara umowna naliczana będzie 

maksymalnie do wysokości 50% wartości wynagrodzenie umownego brutto. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych,                  

z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, ze zm.), z wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie 

noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

mailto:malgorzata.mastalierz@konin.um.gov.pl
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czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, zgodnie z „Zestawieniem kosztów”, stanowiącym  

Załącznik nr 2 do umowy. 

4. Odstępujący od umowy zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenie umownego brutto, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za 

które odpowiada druga strona. 

5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadkach, gdy szkoda przewyższa 

wysokość kar umownych. 

6. W przypadku nałożenia kary umownej i jej naliczenia, ustalona kwota zostanie 

zapłacona na podstawie obciążeniowej noty księgowej i potrącona z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną 

zgodę. 

 

§12  

 

Zmiany i uzupełnienia umowy muszą być akceptowane przez obie strony w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§13  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§14  

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa (2) 

egzemplarze dla Zamawiającego a jeden (1) egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                                                 Wykonawca 

 


