
 

 
 

Załącznik nr 5 

do zapytania ofertowego nr JRP.271.1.2017 
 

PROJEKT UMOWY 

obsługi prawnej JRP 

 

zawarta w Dęblinie w dniu ………… 2017 r. pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 7162515927, REGON 432311323, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110247, kapitał 

zakładowy 28 064 500,00 zł. 

zwaną w dalszym ciągu umowy Zleceniodawcą 

reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu – mgr inż. Alicja Zwierzchowska 

a 

……………………………………… 

adres e-mail: ………………………, tel. ……………, fax …………….. 

zwaną w dalszym ciągu umowy Zleceniobiorcą 

reprezentowaną przez: 

………………………………… 

 

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy, zgodnie 

z wynikiem przeprowadzonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) 

zwanej dalej ustawą Pzp, nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawarto 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania na rzecz Zleceniodawcy  

      stałej obsługi prawnej Jednostki Realizującej Projekt (JRP) przy realizacji projektu pn.:  

      „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia  

      w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II” w zakresie doradztwa prawnego  

      i reprezentacji prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo  

      o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1999 ze zm.)  i ustawą z dnia 6 lipca 1982 r.  

      O radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 233 ze zm.). 

2. Szczegółowy zakres usług objętych niniejszą umową określa Załącznik nr 1: 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, do zapytania ofertowego, który wraz  

z Załącznikiem nr 3: „Formularz ofertowy” stanowią również integralną część umowy. 

 

 



 

 
 

§ 2 

1. Zleceniobiorca wyznaczy prawnika, który będzie się bezpośrednio zajmował obsługą 

prawną Zleceniobiorcy. 

2. W przypadku trwającej dłużej niż 3 dni nieobecności osoby bezpośrednio obsługującej 

Zleceniodawcę z ramienia Zleceniobiorcy, o której mowa w ust. 1, Zleceniobiorca 

wyznaczy zastępcę, informując o tym Zleceniodawcę stosownym pismem. 

 

§ 3 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest udzielić Zleceniobiorcy wszelkiej pomocy merytorycznej 

w zakresie posiadanych informacji faktycznych oraz udostępniania posiadanych 

dokumentów, niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy oraz należytego 

zabezpieczenia interesów Zleceniodawcy, a na żądanie Zleceniobiorcy wyznaczyć do 

bieżącego kontaktu pracownika posiadającego wiedzę o danej sprawie i odpowiedzialnego 

za prawidłową współpracę między stronami w ramach danej sprawy. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się współdziałać ze Zleceniobiorcą przy realizacji zobowiązań 

wynikających z  niniejszej umowy, a w szczególności: udostępniać dokumenty, udzielać 

wszelkich potrzebnych wyjaśnień, uczestniczyć w koniecznym zakresie w postępowaniu 

przed właściwymi sądami i innymi organami. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do ponoszenia wykazanych kosztów związanych  

z prowadzeniem procesów, w tym w szczególności kosztów opłat sądowych, opłat 

kancelaryjnych, opinii biegłych, opłat skarbowych od udzielonych pełnomocnictw, opłat 

postępowań administracyjnych. 

4. Zleceniodawca nie ponosi kosztów ponoszonych przez zleceniobiorcę w związku  

z dojazdami do siedziby Zleceniodawcy oraz przejazdów związanych z realizacją spraw 

zleconych przez Zleceniodawcę. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorca  zapewni profesjonalne wykonanie usługi. Zleceniobiorca odpowiada za 

jakość, terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi 

przygotowywanych opinii prawnych, udzielanych porad i konsultacji prawnych w ramach 

przedmiotu umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać czynności opisane w opisie przedmiotu 

zamówienia w terminach gwarantujących ich należyte wykonanie z należytą starannością 

wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług i z należytą troską o interes prawny 

Zleceniodawcy oraz z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności i zasad 

wykonywania zawodu, w szczególności tajemnicy zawodowej. 

3. Zleceniobiorca będzie udzielał porad prawnych niezwłocznie, a w sprawach 

skomplikowanych w ciągu 2 dni roboczych. Opinie prawne będą sporządzane w ciągu  

2 dni roboczych, a w sprawach skomplikowanych w ciągu …………….. dni roboczych. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy co do wszelkich informacji  

i danych uzyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy i może je wykorzystać 



 

 
 

wyłącznie do prowadzenia spraw zleconych przez Zleceniodawcę. Obowiązek ten nie 

dotyczy informacji powszechnie dostępnych. 

5.   Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy może nastąpić wyłącznie na wniosek 

uprawnionej instytucji wymiaru sprawiedliwości lub innego uprawnionego organu. 

6.   Po zakończeniu umowy Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy wszelkie dokumenty 

związane z jej wykonywaniem. 

 

§ 5 

1. Zleceniodawca przekazuje zapotrzebowanie na wykonanie konkretnego zadania 

przesyłając  w formie pisemnej mailem, informację wraz z opisem zlecenia oraz ze 

wskazaniem sugerowanego terminu  zakończenia prac. Do pisemnego zlecenia 

Zleceniodawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie posiadane przez siebie dokumenty 

oraz informacje dotyczące zleconego zadania oraz ewentualnie uzupełnić te dokumenty 

oraz informacje na żądanie Zleceniobiorcy w wyznaczonym przez niego terminie. 

2. Zleceniodawca może również zgłosić telefonicznie zapotrzebowanie na wykonanie 

konkretnego zadania. 

3. Dokumenty, przygotowane pisma i opinie przez Zleceniobiorcę powinny być również 

przesyłane Zleceniodawcy drogą elektroniczną (pliki „pdf.” oraz „doc.”). 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: 16.06.2017 r. – 31.12.2021 r. 

 

§ 7 

1. Za wykonanie zamówienia w całości Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………… zł brutto, 

słownie złotych: …………………………………………………, wartość netto ………….. 

zł, podatek VAT  ……………………. zł. 

2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe miesięczne w wysokości ………………… zł brutto, słownie złotych: 

…………………………………………………, wartość netto ………….. zł, podatek VAT  

……………………. zł., przy czym za miesiąc czerwiec 2017 roku (od 16.06.2017 r. do 

30.06.2017 r.) połowa tej kwoty. 

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne na podstawie wystawionych na koniec 

miesiąca rozliczeniowego faktur VAT w terminie do 30 dni od daty ich wystawienia, na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

4. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 może zostać zmienione (podwyższone lub 

obniżone) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmiany dokonuje się 

poprzez naliczenie wynagrodzenia Wykonawcy od kwoty netto z zastosowaniem 

obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego stawki podatku VAT. 

5. W razie reprezentowania Zleceniodawcy w sprawach sądowych, arbitrażowych i im 

podobnych, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie zasądzone na rzecz Zleceniodawcy 

od strony przeciwnej tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 



 

 
 

§ 8 

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku nieuzasadnionego 

braku współpracy Zleceniobiorcy ze Zleceniodawcą. Rozwiązanie umowy może nastąpić 

po bezskutecznym upływie pięciodniowego terminu wyznaczonego na piśmie drugiej 

stronie wraz z wezwaniem do podjęcia niezbędnych działań.  

2. W tym przypadku Zleceniodawca naliczy Zleceniobiorcy kary umowne o których mowa  

w paragrafie §9 ust. 2d. niniejszej umowy za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących 

po stronie Zleceniobiorcy. 

 

§ 9 

1. Zleceniobiorca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, obowiązujących 

w Polsce dla odpowiedzialności zawodowego doradztwa prawnego. 

2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do naliczenia kar umownych:  

a)   w razie naruszenia przez Zleceniobiorcę terminu wykonania usług, o których mowa 

w §4 ust. 3. niniejszej umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

b)   w przypadku niewykonania zlecenia – 5.000 zł za każde naruszenie, 

c)   w razie naruszenia przez Zleceniobiorcę zasad poufności – 50.000 zł za każde 

naruszenie, 

d)   odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 

10% całkowitego wynagrodzenia Zleceniobiorcy o którym mowa w §7 ust. 1. 

Niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na pomniejszenie należności przysługujących mu od 

Zleceniodawcy o wysokość naliczonych kar umownych. 

4. W przypadku poniesionej przez Zleceniodawcę straty przewyższającej naliczone 

Zleceniobiorcy kary umowne, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 

ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 

5. W przypadku nienależytego świadczenia usługi objętej niniejszą umową przez radcę 

prawnego lub adwokata reprezentującego Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy przysługuje 

prawo zgłoszenia żądania odsunięcia radcy prawnego lub adwokata od realizacji zleceń na 

rzecz Zleceniodawcy.  

 

§ 10 

1. Zleceniobiorca ma obowiązek utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej z sumą gwarancyjną minimum 500 000,00 zł przez cały okres realizacji umowy  

i przedkładania Zleceniodawcy aktualnej polisy ubezpieczeniowej z zakresem 

ubezpieczenia określonym w Zapytaniu ofertowym. 

 

§ 11 

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie go w wykazie klientów Zleceniobiorcy. 

2. W razie należytego wykonywania niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca 

wystawi Zleceniobiorcy referencje. 



 

 
 

 

§ 12 

1. Zleceniodawca ma prawo do nieograniczonego wykorzystywania wyników świadczonej 

usługi pomocy prawnej zrealizowanej na podstawie niniejszej Umowy. 

2. Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę całość majątkowych praw autorskich do opinii, 

analiz, pism procesowych oraz innych opracowań, sporządzonych przez Zleceniobiorcę  

w ramach wykonywania Umowy, w zakresie w jakim stanowić one będą utwór  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą dostarczenia utworu 

Zleceniodawcy. 

3. Przejście majątkowych praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola 

eksploatacji:  

a) utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

c) korzystanie w całości lub części w tym poprzez łączenie z innymi utworami, 

opracowanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 

tłumaczenie na różne języki (prawa zależne).  

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej 

jest zawarte w wynagrodzeniu określonym w §7 ust. 1. Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do 

Zleceniodawcy z tytułu praw autorskich Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu 

wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem 

się takich roszczeń. 

 

§ 13 

1. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci 

aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 

swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 

bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować 

tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na 

dotychczasowy adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako 

doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zleceniodawcy w tym w szczególności 

zamówienia, zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Zleceniobiorcy pocztą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na 

wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. 

Strony ustalają, iż terminem w jakim Zleceniobiorca uzyskał wiedzę o złożonym przez 



 

 
 

Zleceniodawcę oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia Zleceniobiorcy pocztą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na 

wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. 

Powyższe uprawnienia nie wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia 

w siedzibie Zleceniobiorcy. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 

postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 

postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi 

powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

                ZLECENIODAWCA                                                ZLECENIOBIORCA 

  


