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UMOWA O ŚWIADCZENIE POMOCY PRAWNEJ  
nr ZP-…../…./2013/DNB4  

 
zawarta w Ostródzie w dniu ………….  pomiędzy Fundacj ą Rozwoju Przedsi ębiorczo ści 
„ATUT ”, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie pod nr KRS  0000070438, 
NIP 741-18-94-712, REGON 511429271,  
 
reprezentowaną przez Pana Wojciecha Zalewskiego – Prezesa Zarządu, 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
 
Kancelarią Prawną ………………………………… z siedzibą ……………………………….                    
ul. ……………………………………………..; NIP: .................................; REGON: 
............................................, 
 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………..,  
 
zwaną dalej Wykonawcą 

 
 
 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), do zamówienia będącego przedmiotem 
niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, przepisy tej ustawy nie mają zastosowania. 

 
§ 1. 

 
1. Zamawiający oświadcza, iŜ realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 
6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pt. „Drogowskaz  
na biznes 4 ”, w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie nr 
UDA-POKL.06.02.00-28-013/12-00 w dniu 15.03.2013r. w Olsztynie.  

2. Wykonawca oświadcza, iŜ zapoznał się z umową, o której mowa w ust. 1 oraz zna 
zasady realizacji i rozliczania projektów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej 
tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, priorytet VI, działanie 6.2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania z naleŜytą starannością obowiązków 
powierzonych mu niniejszą umową. 

 
 

§ 2. 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złoŜona ofertą,  

obsług ę prawn ą w ramach projektu „ DROGOWSKAZ NA BIZNES 4” . 
2. W ramach przyjętego zlecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do 

świadczenia pomocy prawnej obejmującej: 
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1) udzielanie porad prawnych;  
2) sporządzanie opinii prawnych; 
3) opiniowanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów przygotowanych przez 

Zamawiającego; 
4) reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami 

administracji publicznej, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie 
posiadającymi osobowości prawnej, osobami fizycznymi, na podstawie kaŜdorazowo 
udzielonego pełnomocnictwa; 

5) konsultacje prawne dla członków Komisji Oceny Wniosków na etapie rekrutacji  
i oceny biznes planów uczestników projektu i oceny ich dokumentów aplikacyjnych. 

3. Strony zobowiązują się do bieŜącej wzajemnej współpracy w związku z realizacją 
zlecenia, w tym do niezwłocznego wzajemnego udzielania sobie wszelkich wyjaśnień, 
informacji, przekazywania niezbędnych dokumentów, etc.  

4. Wykonywanie czynności, o których mowa powyŜej będzie dokonywane w siedzibie 
Wykonawcy. 

5. Strony dopuszczają moŜliwość wzajemnej wymiany dokumentów i przygotowywanych 
pism drogą elektroniczną, faksem i drogą pocztową. 

 
§ 3. 

 
Umowę niniejszą zawiera się na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia  
27 czerwca 2015r ., sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, nie więcej niŜ 30 godzin 
zegarowych. 
 

§ 4. 
 

1. Przy wykonywaniu usługi będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie uŜywał 
wszelkich środków przewidzianych przez przepisy polskiego prawa.  

2. Celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moŜe posłuŜyć się 
podmiotami trzecimi, tj. radcą prawnym lub adwokatem lub teŜ aplikantem radcowskim 
(prawo substytucji). W takim przypadku Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem 
osób trzecich oraz ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające 
ochronę dokumentów i zachowanie tajemnicy. 

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe z mocy ustawy zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy 
zawodowej. Tajemnicą objęte są wszelkie informacje, o których Wykonawca dowiedział 
się w związku lub przy okazji świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 
§ 5. 

 
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy naliczane będzie w okresach miesięcznych,  

na koniec kaŜdego miesiąca objętego umową, zgodnie z faktyczną ilością godzin 
przepracowanych na rzecz realizacji przedmiotu umowy, w oparciu o stawkę 
jednostkową wynikającą ze złoŜonej oferty w wysokości ......... zł brutto / 1 godz.  
(słownie: ................................................................................... zł brutto za 1 godzinę.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje zakres określony w § 1 i 2 umowy  oraz 
wszelkie  inne koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 
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3. NaleŜność, o której mowa w ust. 1, płatna będzie w terminie do 21 dni od dnia złoŜenia  
u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT /rachunku, na rachunek 
Wykonawcy ..........................................................................................................................  

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym 
mowa w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o którym 
mowa w ust. 1, moŜe ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od 
towarów i usług VAT. Zmiana wynagrodzenia z uwagi na zmianę stawki podatku od 
towarów i usług VAT wymaga aneksu do umowy.   

6. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 
 

§ 6. 
 

1. Wykonawca kaŜdorazowo uprzedzi Zamawiającego o obowiązku poniesienia 
dodatkowych kosztów związanych z planowaną czynnością prawną, a której koszt 
dokonania nie jest objęty niniejszą umową. JeŜeli Zamawiający oświadczy, Ŝe nie chce 
ponosić dodatkowych kosztów z tego tytułu, czynność nie będzie dokonana. 

2. Wykonawca w toku spraw sądowych lub administracyjnych poinformuje kaŜdorazowo 
Zamawiającego o przysługujących mu środkach zaskarŜenia i wyrazi opinię o zasadności 
ich wnoszenia. 

3. Wykonawca w razie konieczności będzie ponosił koszty związane z wynagrodzeniem 
osób trzecich ilekroć ich udział wymagany będzie do prawidłowego wykonania danej 
czynności prawnej (np. biegły rewident, biegły sądowy). Wykonawca kaŜdorazowo 
uzgodni z Zamawiającym potrzebę korzystania z takiej pomocy oraz warunki płatności za 
jej udzielenie. 

 
 

§ 7. 
 

Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu 
zamówienia jest............................................................................................. 
 

 
§ 8. 

 
1. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się którejkolwiek ze Stron z warunków 

określonych niniejszą umową, Strona druga moŜe rozwiązać umowę  
w trybie natychmiastowym. 

2. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez roszczeń 
odszkodowawczych ze strony Wykonawcy, w szczególności: 
1) jeŜeli Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy; 
2) jeŜeli w postępowaniu egzekucyjnym zostanie zajęty majątek Wykonawcy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie 
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 lub odstąpienie od umowy, o którym 
mowa  w ust. 3,  wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

5. Strona rozwiązująca umowę lub odstępująca od umowy zobowiązana jest podać pisemne 
uzasadnienie swojej decyzji. 
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§ 9. 

 
1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie 
Zamawiającemu w formie pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez Wykonawcę 
obowiązku złoŜenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji 
pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

§ 10. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 

§ 11. 
 

Spory wynikłe z realizacji umowy pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12. 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  
 
      
 
Wykonawca:                                                   Zamawiający: 
 


