Umowa
zawarta w dniu ..............................2015 r. w Siemiatyczach pomiędzy:
Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:
1/ Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki
2/ Marek Bobel - Wicestarosta
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.................................- ………………………………..
zwanym w dalszej części Wykonawcą
wybranym zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 3/2015 Starosty Siemiatyckiego z dnia 15.01.2015 r.
§1
Zamawiający zleca stałe świadczenie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach zwanego dalej Starostwem a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje
się wykonywać je z należytą starannością, rzetelnością, a także zasadami etyki zawodowej.
§2
1. Wykonawca będzie świadczył obsługę prawną w zakresie i na zasadach określonych
w zapytaniu ofertowym stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie
z dalszymi zapisami niniejszej umowy.
2. Świadczenie obsługi odbywać się będzie 1 dzień ( …………….…) w tygodniu w
wymiarze 8 godzin dziennie, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach
tj. od godz. 7:30 do godz.15:30 w jego siedzibie w Siemiatyczach, ul. Legionów
Piłsudskiego
3
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a w pozostałym czasie Wykonawca musi
pozostawać do dyspozycji Zamawiającego poprzez kontakt mailowy i telefoniczny oraz
osobisty w Kancelarii Wykonawcy.
Zamawiający wskazuje …………………….. jako osobę upoważnioną do kontaktów
z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, nr telefonu ……….
adres e-mail: …………………………………………

3.

Wykonawca wskazuje do kontaktów w siedzibie Wykonawcy adres
e-mail:........................,Nr telefonu.........................................., fax.........................................,
w pozostałym czasie.
5. Wykonawca wskazuje jako osobę koordynującą obsługę prawna w Starostwie ze strony
Wykonawcy ......................................................, nr telefonu....................................., adres email:.....................................
4.
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§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania przy wykonaniu umowy, a w
szczególności zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić Wykonawcy we wskazanym
przez niego terminie niezbędne materiały i informacje.
2. Zamawiający zapewni Wykonawcy w miejscu, o którym mowa w §2 ust.2 niniejszej
umowy, odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie biurowe wraz z dostępem do
telefonu, internetu.
3. Strony ustalają, iż korespondencja w formie papierowej do Wykonawcy dostarczana będzie
radcy prawnemu świadczącemu obsługę prawna w siedzibie Zamawiającego, a
korespondencja od Wykonawcy będzie przekazywana Zamawiającemu na Dziennik
Podawczym w siedzibie Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu informacje o przebiegu
prowadzonych spraw niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
§5
1.Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie Zamawiającemu informacji
dotyczących wszczętych spraw sądowych oraz prowadzenia ich rejestracji w repertoriach
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Starostwie.
2.Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu wykazu spraw prowadzonych
przed sądami, urzędami oraz spraw egzekucyjnych w terminach do końca każdego miesiąca.
Wykazy powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej.
§6
1. Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe (łącznie z kosztami dojazdu do siedziby
zamawiającego)
w
kwocie
…………….............zł
brutto
słownie:
……………………… .............................................................................................................).
2. W przypadku zastępstwa procesowego przed sądem, kwota z tytułu zwrotu kosztów
zastępstwa procesowego, zasądzona na rzecz Zamawiającego przez sąd zostanie wypłacona
Wykonawcy, po jej dobrowolnej wpłacie lub wyegzekwowaniu od dłużnika
§7
1.
Niezależnie od wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych
kosztów wykonania zlecenia tj.:
1) opłat sądowych, skarbowych i innych związanych z prowadzonymi sprawami
Zamawiającego chyba, że Zamawiający poniesie je we własnym zakresie,
2) kosztów podróży poniesionych w związku z realizacją umowy poza miastem
Siemiatycze , po wcześniejszym zaakceptowaniu wyjazdu przez Zamawiającego ( w
przypadku wyjazdu środkami , PKS – zgodnie z przedłożonymi biletami, a w
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przypadku
wyjazdu samochodem wg obowiązującej stawki wynikającej z
Zarządzenia Starosty Siemiatyckiego (przy czym ilość kilometrów to najkrótsza
możliwa trasa dojazdu).
2. Koszty o których mowa w ust. 1 pkt 1 zwracane będą na podstawie dowodu wpłaty.
3. Zwrot poniesionych kosztów przysługiwał będzie Wykonawcy w terminie do 14 dni od
dnia przedłożenia Zamawiającemu stosownego rozliczenia.
4. Wykonawca pokrywa pozostałe koszty administracyjne poniesione przez
związane z bieżącą obsługą Zamawiającego.

niego, a

§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji,
które uzyska w związku z wykonywaniem umowy i przetwarzania powierzonych danych
osobowych wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i
kwalifikacjami w zakresie ochrony danych osobowych oraz należytymi zabezpieczeniami
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych , o których mowa w art. 36-39 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.
926 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r. nr
100 poz.1024).
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadamiania
Administratora Danych Osobowych o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności
danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
4. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych umożliwia
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych
osobowych.
§9
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego
z postanowieniami umowy lub przepisami prawa przetwarzania powierzonych danych.
§ 10
Wykonawca zobowiązany jest do niewykonywania czynności zastępstwa procesowego na
rzecz innych podmiotów w postępowaniach sądowych z udziałem Zamawiającego oraz
toczących się przed Zamawiającym postępowaniach administracyjnych w okresie
obowiązywania umowy.
§ 12
Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania, aby adwokaci realizujący umowę
posiadali uprawnienia wymagane ustawą z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (tj. z
2009 r. Dz. U. 146 poz. 1188 z późn. zm.) określone w art. 18 ustawy oraz aby nie
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występowały po stronie adwokatów przeszkody w wykonywaniu czynności objętych umową
wymienione w art. 4 b ust. 1 i 4 c ust. 2 ustawy.
§ 13
1.Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania, aby adwokaci realizujący umowę
posiadali ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu czynności adwokata zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo
o adwokaturze (tj. z 2009 r. Dz.U. 146 poz. 1188 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej adwokatów (Dz. U. nr 217, poz. 2134).
2.Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania, aby radcowie prawni realizujący
umowę posiadali ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy
wykonywaniu czynności radcy prawnego zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982
r. o radcach pranych (tj. z 2010 r. Dz.U. 10, poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem
Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz .U. nr 217, poz. 2135).
§ 14
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich
przekazanych, udostępnionych lub ujawnionych mu przez Zamawiającego informacji oraz
zobowiązuje się, iż informacje zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych
z wykonaniem przedmiotu umowy, oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione osobie
trzeciej bez uprzednio wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego, w trakcie trwania
umowy oraz po jej ustaniu.
§ 15
Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy:
1) na piśmie zlecenia spraw do opiniowania, parafowania lub prowadzenia przed
sądami/urzędami oraz udzielania informacji i przekazywania na bieżąco dokumentów
niezbędnych do realizacji zobowiązań Wykonawcy.
Jako opinie prawne Zamawiający rozumie informacje o obowiązujących w danym stanie
faktycznym przepisach prawnych, wraz z przytoczeniem orzecznictwa i doktryny, ale również
interpretację tych przepisów przez Wykonawcę w stosunku do konkretnego stanu faktycznego
i w zależności od wyników oceny danych uregulowań prawnych opinię, jakie zachowanie
w danej sytuacji faktycznej będzie dla Zamawiającego najkorzystniejsze,
2) dokumentów i informacji, o których mowa w §3 ust. 1 pkt mając na uwadze terminy,
o których mowa w art. 369 kodeksu postępowania cywilnego tj. (Dz. U. z 2014r., poz. 101)
oraz art. 177 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30
sierpnia 2002 r.( tj. Dz.U. z 2012 , poz.270).
§ 16
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca
nie przystąpił do realizacji umowy bądź opóżnia się z wykonaniem umowy. Zamawiający
realizuje to prawo przez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od
umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu do wykonania umowy, po upływie którego
odstąpienie jest skuteczne.
§ 17
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy gdy zamówienie jest realizowane
przez osoby, które nie spełniają wymogu warunku udziału w postępowaniu w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a określonego w Zapytaniu
ofertowym.
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§ 18
1.Strony ustanawiają, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający
może zażądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 200% umówionego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7,
2) z tytułu rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę
warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, Zamawiający może zażądać
od Wykonawcy kary umownej w wysokości 200% umówionego wynagrodzenia, o
którym mowa w § 7,
3) z tytułu wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 200%
umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7.
2. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogólnych za poniesioną szkodę.
Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni
od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną przez Zamawiającego wysokością
kary.
4. W razie naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, zasądzonego
odszkodowania lub
uzgodnionego pomiędzy stronami odszkodowania Wykonawca
upoważnia Zamawiającego do potrącania kary lub odszkodowania z należnego mu
wynagrodzenia zgodnie z wystawioną notą obciążeniową Zamawiającego.
3.

§ 19
1. W przypadku zmiany stawki VAT w okresie obowiązywania umowy, kwota
wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie zgodnie ze stawką VAT obowiązującą w dniu
wystawiania faktury.
2. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT i stwierdzeniu przez Zamawiającego że praca została
wykonana zgodnie z umową, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Faktura VAT danego roku za miesiąc grudzień będzie złożona do 22 grudnia.
§ 20
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie kontynuował obsługi prawnej określonej w
zapytaniu ofertowym po 30 czerwca 2016 r. zobowiązany jest do:
1) przekazania w terminie do 12 czerwca 2016 r. akt spraw prowadzonych przed sądami i

urzędami dla których w okresie od 1 lipca 2016 r. zostały wyznaczone terminy rozpraw
oraz akt spraw wymagających czynności, których termin przypada na ww. okres, a
których Wykonawca nie jest w stanie zrealizować do końca terminu umowy,
2) przekazania w terminie do 29 czerwca 2016 r. pozostałej dokumentacji (akt).
§ 21
Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r. do dnia
30 czerwca 2016 r.
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§ 22
Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia, z tym że okres wypowiedzenia zostaje naliczany od kolejnego miesiąca
następującego po miesiącu w którym zostało złożone wypowiedzenie.
§ 23
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualna polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności i zobowiązuje się kontynuować to ubezpieczenie przez cały czas
realizacji umowy.
§ 24
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o adwokaturze.
§ 25
Ewentualne spory wynikłe podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 26
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

………………………………………………………

WYKONAWCA

………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
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