Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Umowa Nr ............... - WZÓR
zawarta w dniu …………………….r. w Brzezinach, pomiędzy Miastem Brzeziny, reprezentowanym
przez:
………………………….........................– Burmistrza Miasta Brzeziny,

przy kontrasygnacie

Skarbnika – …………………….., zwaną dalej „Zleceniodawcą”
a firmą: ………………….…………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………...................
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm) o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest powierzenie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę
świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2020r. poz.75) oraz ustawy z dnia z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z
2020 r. poz. 1651).
§2
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie świadczenia na rzecz
Zleceniodawcy pomocy prawnej mającej na celu ochronę jego interesów prawnych.
§3
Zakres pomocy prawnej obejmuje w szczególności:
a) udzielanie bieżących porad prawnych pracownikom Urzędu Miasta Brzeziny oraz
pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych (nieposiadających osobowości prawnej),
b) sporządzanie opinii prawnych w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych,
c) opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał Rady Miasta Brzeziny,
d) opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń Burmistrza Miasta Brzeziny,
e) opiniowanie pod względem prawnym projektów umów,

f) udzielanie wyjaśnień i informacji pracownikom Urzędu Miasta Brzeziny oraz gminnych
jednostek (nieposiadających osobowości prawnej) w kwestiach prawnych związanych z
wykonywanymi obowiązkami na poszczególnych stanowiskach w zależności od potrzeb,
g) uczestnictwo w sesjach Rady Miasta Brzeziny i innych posiedzeniach organów
Zamawiającego;
h) reprezentowanie Miasta Brzeziny przed sądami i urzędami – zastępstwo prawne i procesowe;
i) wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Miasta mieszczących się w
zakresie zamówienia.
§4
1. Zleceniobiorca świadcząc usługi w wykonaniu niniejszej umowy będzie kierował się zasadami
Etyki Radcy Prawnego i przepisami ustawy o radcach prawnych lub zasadami zawartymi w zbiorze
Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu ( Kodeks Etyki Adwokackiej ) i przepisami ustawy Prawo o
adwokaturze, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepszą wola i wiedzą.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich istotnych dla
Zleceniodawcy okoliczności oraz informacji przekazanych mu przez Zleceniodawcę w związku ze
świadczeniem pomocy prawnej, na podstawie niniejszej umowy.
§5
1. Zleceniobiorca będzie świadczył pomoc prawną w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny 3 razy w
tygodniu w wymiarze 4 godzin w godzinach pracy Urzędu, według ustalonego na bieżąco
harmonogramu miesięcznego oraz poprzez komunikację w formie poczty elektronicznej oraz
telefonicznej, w ramach potrzeb Zamawiającego.
2. Dopuszcza się świadczenie pomocy prawnej w siedzibie Kancelarii Zleceniobiorcy.
3. Zleceniobiorca przy wykonywaniu niniejszej umowy może posługiwać się osobami trzecimi
posiadającymi uprawnienia adwokata lub radcy prawnego.
§6
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 3 wynosi ........................ …zł netto +
VAT......% ............................ zł czyli łącznie brutto ............................................. zł
(słownie:.................................................................................................................................zł).
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić miesięczne
wynagrodzenie netto .........................................................zł powiększone o należny podatek VAT
………………………………………………zł
(słownie:…..............................................................................................................................)
§7

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur VAT,
przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 14 dni, od daty dostarczenia
Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury VAT będą wystawiane w
odstępach miesięcznych do ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu kalendarzowym.
2. W przypadku braku uregulowania należności z dwóch faktur VAT, Zleceniobiorca ma prawo
powstrzymać się ze świadczeniem pomocy prawnej do czasu spłaty zaległości.
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło doręczenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego za wykonane usługi będące przedmiotem umowy.
4. W razie przejściowej niemożności świadczenia obsługi prawnej przez Zleceniobiorcę, ten, po
uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, deleguje do poszczególnych czynności na rzecz Zleceniodawcy
aplikanta radcowskiego lub aplikanta adwokackiego.
§9
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w
formie pisemnego aneksu.
§ 11
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd dla siedziby
Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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