
Załącznik nr 4 

Umowa nr ………………………..

„Prowadzenie obsługi prawnej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”

zawarta w dniu …………………….. w Węgrach

pomiędzy:

Gminnym Zakładem Gospodarki  Komunalnej  w Żórawinie  z siedzibą przy ul. Młyńskiej  9  w
Węgrach (55-020 Żórawina), reprezentowanym przez Dyrektora - Bartłomieja Dytwińskiego
zwany dalej „Zamawiającym”
a firmą:
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  zapytania  ofertowego  prowadzonego
przez  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie pod nazwą „Prowadzenie obsługi
prawnej  Gminnego  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Żórawinie  w  okresie  od  dnia
01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.”.

          § 1

Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna w zakresie działalności Gminnego Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Żórawinie. Przez obsługę prawną strony rozumieją doradztwo i zastępstwo w obrocie

prawnym, a w szczególności:

1. Udzielenie porad prawnych,
2. Sporządzanie opinii prawnych,
3. Uczestnictwo w przygotowaniu projektów unijnych, w tym opiniowanie projektów unijnych,
4. Prowadzenie wspólnie z pracownikiem kadrowym wszelkich spraw z zakresu regulacji prawa

pracy,
5. Dochodzenie i windykacja należności pieniężnych,
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6. Reprezentacja interesów Zamawiającego w sprawach, w których inne podmioty dochodzą od
zakładu należności  pieniężnych  lub  wykonania  określonych  czynności,  realizacji  roszczeń
odszkodowawczych związanych z działalnością zakładu,

7. Reprezentacja  interesów  Zamawiającego  w  sprawach  dotyczących  nieruchomości
i  ruchomości,  w szczególności  urządzeń wodociągowych,  związanych z  funkcjonowaniem
zakładu,

8. Uczestnictwo w przygotowaniu projektów aktów wewnętrznych Zamawiającego, 
9. Przygotowanie  pism  w  postępowaniu  administracyjnym  i  składanie  ich  w  imieniu

Zamawiającego,
10. Składanie oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego w zakresie objętym niniejszą umową

i udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwie,
11. Prowadzenie spraw Zleceniodawcy w postępowaniu administracyjnym przed organami I i II

instancji,
12. Prowadzenie  spraw (zastępstwo procesowe)  Zleceniodawcy przed sądami powszechnymi  i

administracyjnymi I i II instancji,
13. W  celu  realizacji  powyższych  obowiązków,  Wykonawca  będzie  obecny  w  siedzibie

Zamawiającego 4 dni w miesiącu przez 4 godziny w ustalonych przez Zamawiającego dniach
i godzinach,

14. Wykonawca zapewnia również świadczenie usług w zakresie usługi prawnej przez kontakt
telefoniczny i mailowy we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

       § 2

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

2. Dostawy odbywać się będą w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018

roku.

3. Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia …...................... 

             § 3 

1. Czyniczności  objęte  zakresem  przedmiotowej  umowy  Wykonawca  wykonywać  będzie

osobiście lub w zastępstwie, przez upoważnienie przez siebie radcę prawnego.

2. Wykonawca  zobowiązuję  się  zapewnić  Zamawiającemu  stałe  konsultacje  w  siedzibie

Zamawiającego, 55-020 Żórawina, ul. Młyńska 9, Węgry, 4 dni w miesiącu przez 4 godziny w

ustalonych przez Zamawiającego dniach i godzinach.

3. Wykonawca zapewnia również świadczenie usług w zakresie usługi prawnej przez kontakt
telefoniczny i mailowy we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

            § 4 

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Współdziałania  z  Wykonawcą  w wykonywaniu przedmiotu umowy poprzez  udostępnienie

niezbędnych  informacji  i  dokumentacji  w  terminie  umożliwiające  należyte  wykonanie

zleconych czynności, a także do koordynowania działań w relacjach z innymi podmiotami.
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2. Przesyłanie do Wykonawcy wszelkich pism zawierających zapytania w formie pisemnej za

pomocą  faksu  lub  poczty  elektronicznej  ze  wskazaniem  danych  kontaktowych  osoby

prowadzącej dana sprawę.

§ 5

           Rozliczenia i Płatności

1. Za  każdy  miesiąc  realizacji  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe  w

kwocie  …...............zł  netto  miesięcznie  (słownie:..............)  powiększoną  o  kwotę  podatku

VAT, w terminie 21 dni  od daty  otrzymania poprawnie wystawionej faktury Vat. Płatne na

rachunek bankowy wskazy na fakturze.  

2. Zamawiający zobowiązuje  się  do  pokrycia  wszelkich  kosztów,  których poniesienie  będzie

konieczne w celu prawidłowej realizacji obsługi prawnej przez Wykonawce, w szczególności

opłat sądowych, skarbowych i administracyjnych. 

3. Kwota wynagrodzenia określonego w ust. 1 pokrywa koszty dojazdów do Zamawiającego 4

(cztery) razy w miesiącu.

4. Zamawiający zobowiązuję się do pokrycia pozostałych wydatków, które Wykonawca będzie

musiał ponieść w związku z realizacją umowy,  związanych z reprezentacją Zamawiającego

przed sądami położonymi poza siedzibą kancelarii Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności

kosztów podróży i ewentualnych noclegów.

5. Wydatki będą realizowane na zasadach i wg stawek aktualnie obowiązujących w przepisach

dotyczących należności przysługujących pracownikom z tego tytułu.

6. Zwrot  wydatków,  o  których  mowa  w  ust.  5  nastąpi  w  terminie  21  dni  od  daty

udokumentowania  przez Wykonawce.

7. W  sytuacji  zastępstwa  procesowego  przed  Sądem  Powszechnym  przez  radcę  prawnego,

o którym mowa w §2 ust. 1 i zarządzenia przez Sąd na rzecz strony reprezentatywnej zwrotu

kosztów  zastępstwa  procesowego  –  pełnomocnikowi  przysługuje  powyższe  –  tak  zwane

dodatkowe  wynagrodzenie,  płatne  w  połowie  ich  wysokości  z  pierwszej  raty

wyegzekwowanego zobowiązania,  a w pozostałej po  wyegzekwowanego całej należności.

W przypadku rozwiązania umowy o obsługę prawną zapłata tych kosztów jest natychmiast

wymagalna.

        § 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Umowa  może  zostać  wypowiedziana  przez  każda  ze  stron  z  miesięcznym  okresem

wypowiedzenia, w terminie liczonym od pierwszego dnia miesiąca następnego po wręczeniu

wypowiedzenia.
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3. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  Zamawiającego,ze  skutkiem  natychmiastowym

w przypadku rażącego naruszenie warunków umowy. 

        § 7 

Wykonawca  zobowiązuje  się  trakcie  wykonywania  umowy  do  przestrzegania  zasad  określonych

ustawa o ochronie informacji niejawnych.

       § 8 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają aneksu              w

formie pisemnej.

2. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

3.  Spory  mogące  wynikać  w  toku  wykonywania  niniejszej  umowy  Strony  poddają

rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

         § 9

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze

stron.

3. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:

1. Formularz cenowy (kserokopia).

…………………………… …………………………..
Zamawiający Wykonawca 
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