
UMOWA NR ….......................... 

Zawarta w dniu ….................................. pomiędzy:  
 

Gmina Tuplice - Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuplicach ul. Parkowa 17, 68-219 Tuplice, 

reprezentowaną przez Panią Marię Kowalczyk Kierownika Ośrodka przy kontrasygnacie głównego 

księgowego Pani Jadwigi Marczenia, zwanym dalej Zamawiającym 
 
a  
1.  

…............................................................................................................................................................ 

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

zwanym dalszej Wykonawcą. 

 

§ 1  
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę obsługi prawnej na rzecz 

Zamawiającego we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności statutowej. Wykonawca zobowiązany będzie do osobistej obecności w 

siedzibie Zamawiającego w wymiarze 8 godzin miesięcznie (średnio 2 wizyty po 4 godziny) w 

dniach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

§2 

Przez pomoc prawną strony rozumieją: 

  

1) Udzielanie konsultacji prawnych na rzecz pracowników Zamawiającego w indywidualnych 

sprawach klientów. 

2) Pomoc przy redagowaniu i opiniowanie pism, umów, oświadczeń woli, pism procesowych, 

uchwał, aktów wewnętrznych oraz wzorów decyzji standardowych, zmieniających i 

odmownych. 

3) Bieżące przekazywanie informacji Zamawiającemu o wszelkich zmianach zachodzących w 

aktach prawnych. 

4) Konsultacje i przygotowanie dokumentacji do sądów. 

5) Obsługę prawną postępowań w zakresie prawa zamówień publicznych. 

6) Sporządzanie opinii prawnych dotyczących obowiązujących przepisów prawa. 

7) Wykonywanie innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z obsługą  

prawną. 

§ 3  
Wykonawca zobowiązuje się do : 

 

1. Zapewnienia sporządzania opinii prawnych w formie pisemnej dla Zamawiającego w 

terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania pełnej dokumentacji 

potrzebnej do sporządzenia opinii, w sytuacjach pilnych w ciągu 2 dni, 

2. Zapewnienia możliwości bieżącego kontaktu we wszystkie dni robocze w godz. 8:00-16:00 

tak aby możliwa była realizacja terminowych czynności prawnych, 



3. Zapewnienia obecności adwokata/radcy prawnego średnio 2 razy w miesiącu w godz. 9:00-

13:00 w dniach ustalonych z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego 

4. Zapewnienia w sytuacjach pilnych możliwości udzielenia porad prawnych Zamawiającemu 

(telefonicznie, faksem, mailem) w dni robocze poza godzinami określonymi w ust.2 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz 

środki techniczne niezbędne dla należytego wykonania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawnymi przygotowanych opinii, udzielonych porad i konsultacji prawnych wynikających 

z niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji spraw i wydanych opinii w formie 

rejestru dyżurów, w którym będą rozpisywane godziny usług wraz z podaniem tematu i 

zakresu wykonanej usługi.  

§4 

Zamawiający zobowiązuje się do : 

 

1. Współdziałania z Wykonawcą w wykonaniu zlecenia poprzez udostępnienie niezbędnych 

informacji i dokumentów w terminie umożliwiającym należyte wykonanie zleconych 

czynności a także do koordynowania działań w relacjach z innymi podmiotami w przypadku 

gdy Zamawiający stwierdzi potrzebę udziału Wykonawcy w kształtowaniu tych relacji, 

2. Powierzenia Wykonawcy wykonania konkretnych czynności w ramach obsługi prawnej, w 

terminie uzgodnionym przez Strony umożliwiającym Wykonawcy należyte wykonanie 

świadczonych usług z zastrzeżeniem § 3 pkt 1 

3. Terminowego uiszczania na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości i na zasadach 

określonych w § 6 umowy 

4. Przesyłania do Wykonawcy wszelkich pism zawierających zapytania w formie pisemnej za 

pomocą poczty elektronicznej ze wskazaniem danych kontaktowych osoby prowadzącej 

daną sprawę. 

 

§ 5 

Czas trwania umowy 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
2. Umowę można rozwiązać za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem 

stron. 

 

 

 

 



§6 

Wynagrodzenie wykonawcy 

 

1. Z tytułu świadczonej obsługi prawnej określonej w § 1 niniejszej Umowy Wykonawcy 

przysługuje co miesiąc wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………PLN 

(słownie:………………… złotych) netto, powiększone o należny podatek VAT w 

wysokości………%, co stanowi kwotę………, łącznie ……… zł brutto 

(słownie……………). Kwota powyższego wynagrodzenia ryczałtowego należna jest 

niezależnie od ilości godzin przepracowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.  

2. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura/nota z kwotą do zapłaty przez 

Zamawiającego. Fakturę/notę wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedłożyć 

do 10 dnia następnego miesiąca.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto wykonawcy należnej kwoty za 

miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/noty. 

4. Strony postanawiają, że płatność za usługi wykonane w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 

2020 r. nastąpi na podstawie faktury/noty wystawionej do dnia 22 grudnia 2020 r. 

Zamawiający dokona płatności do końca grudnia 2020 r.  

 

§7 

Pozostałe postanowienia 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w niniejszej umowie z 

zachowaniem należytej staranności. 

2. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. Wszelkie spory podlegają rozpatrzeniu przez sad właściwy dla siedziby zamawiającego 

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

stron. 

 

 

          Zamawiający                                                                                       Wykonawca 

 
 

  


