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UMOWA Nr ………………….. 

STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ 

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro 

nr 29/2012/ZC 

 

Zawarta w dniu …………………….. r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 

kwoty 14.000 Euro   

pomiędzy: 

 ……………………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………..……………………….. 

NIP : ……………………...………………………………………………….. 

REGON : ……………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez …………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

a 

 Domem Pomocy Społecznej nr 2  

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 

NIP: 644-28-80-691 

REGON: 000665248 

reprezentowanym przez Dyrektora Danutę Dudek 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamówienia udziela się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 14.000 

Euro obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej nr 2 zwanego dalej Regulaminem. 

2. Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia.  

3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. na okres 12 miesięcy od 01.01.2013 r. 

do 31.12.2013 r. 

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia stanowi obsługa prawna obejmująca pomoc i doradztwo we 

wszystkich kwestiach prawnych wynikających z bieżącej działalności jednostki oraz jej 

reprezentowanie w postępowaniu sądowym i administracyjnym.  

2. Przez pomoc prawną i doradztwo strony rozumieją wszelkie czynności i sprawy 

pośrednio chociażby związane z przepisami prawa, których przedmiotem jest w 

szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowanie 

projektów wszelkich pism w zakresie świadczonych usług, regulaminów, umów 

reprezentacja interesów w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji, a także 

zastępstwo prawne i procesowe oraz reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach 

przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji, organami 

egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Integralną częścią umowy jest Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do 

Zapytania Cenowego. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ofertą 

cenową będzie wynagrodzenie wg. cen podanych w wybranej ofercie na ogólną kwotę w 

wysokości :  

               Wartość ogółem netto …………………….…………………………………… 

Wartość ogółem VAT ………………………………………………...…………. 

               Wartość ogółem brutto ………………………………………………………… 

Wartość ogółem brutto słownie ………………………………………………………….….…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cena oferty jest stała, niezmienna przez okres realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy. 

Zamawiający zakazuje zmian, chyba, że wynikają z wprowadzenia koniecznych zmian 

wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

            

§ 4 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało fakturami w cyklach miesięcznych. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 14 dni od daty doręczenia 

faktury. 

3. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z dwumiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających  z  nie wykonania umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

- jeden dla Zamawiającego, 

- jeden dla Wykonawcy. 

 

 

                                 Wykonawca:                                                        Zamawiający: 

 

 

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


