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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

Umowa o świadczenie obsługi prawnej 

zawarta w dniu ……………. w Wągrowcu, pomiędzy: 

 

Gminą Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7661968498 - Gminnym Zakładem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec reprezentowaną przez 

Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Wągrowcu, na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Wągrowiec nr 49/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

 

……………………………… NIP ………………….., REGON ………………………, reprezentowanym przez: 

……………………………………………….,  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, 

poz. 1129 ze zm.) w formie rozeznania cenowego oraz zgodnie z zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Gminnego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Wągrowcu, strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Na zasadach i warunkach określonych w ustawie regulującej zasady wykonywania zawodu radcy 

prawnego i niniejszej Umowie, Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie obsługi prawnej na rzecz 

Zleceniodawcy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. w zakresie przedłożonym w 

zaproszeniu do złożenia oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Obsługa prawna, o której mowa w ustępie 1 będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego. 

3. Obsługa prawna, o której mowa w ustępie 2 nie będzie przekraczała miesięcznie 12 godzin. 

4. W przypadku konieczności zwiększenia wymiaru godzin pracy powyżej wymiar określony w ustępie 3, 

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 

lit b) umowy. 

 

§ 2. Dalsze zobowiązania Stron 

1. Zamawiający upoważniony jest do powierzenia wykonania poszczególnych czynności innym osobom 

posiadającym odpowiednie do tego kwalifikację i wiedzę. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać na bieżąco Wykonawcy wszelkie informacje oraz wszelką 

dokumentację jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia obsługi prawnej na rzecz 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw do realizacji umowy. 

4. W przypadku gdy Umowa nie może być inaczej wykonana Zamawiający zobowiązuje się do kontaktu za 

pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. poprzez: 

a) Kontakt za pośrednictwem adresów e-mail:…………………………………………………… 

b) Kontakt za pośrednictwem numerów telefonów:……………………………………………… 

 

§ 3. Oświadczenia 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia obsługi prawnej zgodnie z ustawą regulującą zasady wykonywania 

zawodu radcy prawnego, zasadami etyki zawodowej oraz z uwzględnieniem interesów klientów skierowanych na 

zapewnienie sobie profesjonalnej obsługi prawnej przez osoby posiadające wymagane w tym zakresie kwalifikacje 

zawodowe. 

§4. Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie: 
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a) za wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ……………….zł brutto (…………………………. złotych …./100) miesięcznie, 

b) za wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy wynagrodzenie dodatkowe w 

wysokości ……………………..zł netto (…………………… złotych …./100) za godzinę pracy. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 płatne będzie w terminie 14 dnia od dnia dostarczenia do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 nie obejmuje kosztów administracyjnych (znaczki 

pocztowe, usługi ksero itp.) oraz kosztów sądowych obciążających klienta. W razie wystąpienia kosztów 

administracyjnych zostanie wystawiona faktura na rzecz klienta. 

4. Strony ustalają, iż koszty zastępstwa procesowego uzyskane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych będą stanowiły dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, 

przy czym czas poświęcony na reprezentację Zamawiającego na rozprawach nie wlicza się w wymiar 

godzin pracy, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na ściąganie kosztów zastępstwa procesowego, o których mowa w ustępie 4 

bezpośrednio na konto bankowe Wykonawcy. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

2. Strony ustalają, iż umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zostanie podpisana w terminie 

14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie z zachowaniem 1 (jedno) 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

4. Ewentualne spory związane z niniejszą Umową Strony rozwiążą polubownie, a w braku porozumienia 

poddają się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

 

 

 

 

  …………………       ………………… 

  Zleceniodawca       Zleceniobiorca 
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