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Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Lomiaiikach i jednostek podleglych w okresie od
dniaOl.O1.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV

79100000-5

—

usługi prawnicze

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na
obsłudze prawnej Urzędu Miejskiego w Łomiankach i jednostek podległych
w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
• pełnienie dyżuru radcy prawnego 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie,
• udzielanie porad i konsultacji prawnych,
• opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych, zarządzeń
oraz uchwał potrzebnych dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach
i jednostek podległych, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym
i prawnym,
• udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla Urzędu
Miejskiego w Łomiankach i jednostek podległych,
• udział w negocjacjach warunków i porozumień zawieranych przez
Urząd Miejski w Łomiankach i jednostki podległe, opiniowanie
projektów tych umów i porozumień,
• udzielanie pomocy prawnej pracownikom Urzędu Miejskiego
Łomiankach i jednostek podległych w zakresie wykonywanych przez
nich zadań.
3.

W celu wypełnienia powyższych obowiązków, Zamawiający wymaga aby:
Wykonawca w trakcie trwania umowy wskazał nie więcej niż dwóch
uzgodnionych z Zamawiającym radców prawnych, spełniających warunek
udziału w postępowaniu określonym w SWZ. W czasie ich usprawiedliwionej
nieobecności, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania urzędu, oraz
prowadzenia jego spraw poza urzędem, dopuszcza się wyznaczenia imiennego
zastępstwa radcy prawnego, spełniającego warunki udziału w postępowaniu,
określone w SWZ. Radcy prawni w celu wypełnienia powyższych obowiązków
będą pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
5 razy w tygodniu, 5 godzin dziennie tj. w poniedziałki od 10:00 do 15:00,
w pozostałe dni od 9:00 do 14:00, dodatkowo co najmniej 3 h dyżuru
telefonicznego lub elektronicznego ( min. e-mail lub komunikator internetowy).
Wykonawca będzie dysponował własnymi urządzeniami i oprogramowaniem
niezbędnym do realizacji zamówienia.
4. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie. Cena określona
przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie
-

-

podlegała zmianom (waloryzacji), za wyjątkiem zmian dotyczących stawek
podatku VAT. Płatności będą dokonywanie na podstawie faktur Wykonawcy,
wystawionych na koniec każdego miesiąca. Płatne 14 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiającego.

ELNIKA

:za Anrn”
a Łacisz

