
Załączrnk nr...
.. Do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Nr RZP 272 2021 Nr RZP. 211.. 3F. aazi

zawarta w dniu 2021 r. w Łomiankach pomiędzy:

Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, reprezentowaną

przez Burmistrza Łomianek — Małgorzatę Żebrowską - Piotrak, NIP: 118-17-68-394, zwaną dalej

Zamawiającym”,

a(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

z siedzibą w przy ulicy

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po

numerem KRS zwaną w treści umowy Wykonawcą”, NIP

reprezentowanym przer

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIOG)

(imię i nazwisko) działającym pod firmą

z siedzibą w przy ulicy

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, NIP regon

W wyniku wyboru oferty w trybie art. 275 Ustawy z dnia 11 września 2029 r, Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1129 z późn. zm.) nr RZP.271...2021 została zawarta umowa o

następujqcej treści:

Przedmiot umowy
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1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania obsługę prawną Zamawiającego zgodnie

z niniejsza umową oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

2.Świadczenie powyższej obsługi prawnej obejmować będzie w szczególności następujące czynności:

1)sporządzanie opinii prawnych w tym opiniowanie projektów umów oraz decyzji

administracyjnych,

2) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego oraz innych projektów uchwał Rady

Miejskiej w Łomiankach,

3) inne czynności uzgodnione z Zamawiającym przez pięć dni pełnienia dyżuru zgodnie z Opisem

przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności w prowadzeniu spraw

Zamawiającego oraz do dbałości o jego interesy. Wykonawca będzie w miarę potrzeby konsultował

z Zamawiającym sposób świadczenia usług.

Wynagrodzenie



1. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie wyżej wymienionej obsługi prawnej, Strony ustalają

na zryczałtowana kwotę netto w wysokość zł (słownie

miesięcznie, powiększone o należny podatek VAT %„ brutto; zł

(słownie ) zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do

umowy.

2. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę netto:

zł

(słownie: )„ powiększone o % podatku VAT, brutto:

(słownie zł).

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie powyższe płatne będzie miesięcznie w terminie 14

(czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, w

formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Faktura wystawiana będzie po zakończeniu miesiąca w którym świadczona byta usługa

z wyjątkiem faktur za miesiąc grudzień, które Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu

odpowiednio do dnia 20 grudnia 2022 r.

5. Do wynagrodzenia netto Wykonawca doliczał będzie wartość podatku od towarów i usług,

według aktualnie obowiązującej stawki tego podatku.

6. W związku z treścią ust. 5 Strony przewidują zmiany wysokości wynagrodzenia miesięcznego i

łącznego brutto określonego odpowiednio w ustępie 1 i 2 w przypadku zmiany przepisów

określających wysokość stawki podatku VAT.

7. Zmiana o której mowa w ust. 6 dokonywana będzie w formie aneksu pod rygorem

nieważności.

8. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w ust. 3 zostanie zaptacone

z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa wart. lOSa ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.),

tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo — kredytowej

Wykonawcy wskazany w fakturze, w ramach którego został J zostanie aktywowany Rachunek

VAT, przeznaczony do przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z

faktur z wykazaną kwotą podatku.

Zobowiązania Wykonawcy
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1.Wykonawca ma pozostawać w gotowości do świadczenia określonych umową usług przez

5 (pięć) dni roboczych w pięciodniowym tygodniu pracy zgodnie z Opisem przedmiotu

zamówienia i wskazaniami Zamawiającego.

2.Wykonawca nie ma prawa do składania podpisów w imieniu Zamawiającego ani podpisywania

korespondencji na jego papierze firmowym, chyba że posiada stosowne pisemne upoważnienie.

3.W przypadku choroby Wykonawcy, jest on zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego.
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4.W każdym przypadku braku możliwości wykonywania obsługi prawnej w ramach niniejszej umowy

przez Osoby imiennie wskazane, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania w

tym czasie obsługi prawnej przez innego radcę prawnego lub adwokata.

5.W przypadku braku wykonywania obsługi prawnej również przez innego radcę prawnego lub

adwokata, zgodnie z ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie o

okres nieświadczenia obsługi prawnej.

Terminy
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1.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

2.limowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

W przypadku zawarcia umowy po dniu 01.012022 roku miesięczne wynagrodzenie określone

w 52 ust 1 zostanie proporcjonalnie pomniejszone.

3.Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

4.Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia Wykonawcę

do wystawiania faktur bez podpisu nabywcy.

5.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiającego.

Kara umowna
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1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 52 ust.2 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących

po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 2 ust. 2 niniejszej umowy.

3. W przypadku nieobecności w siedzibie Zamawiającego i nierealizacji prac, będących

przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 2 ust. 2 umowy, za każdą pełną godzinę.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście

poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 KC), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może

przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w 5 2 ust. 2 umowy.
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7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód, spowodowanych niewłaściwym

wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy, lub w razie nie wywiązania się

Wykonawcy z tego obowiązku — do pokrycia kosztów w przypadku naprawienia szkód przez

Zamawiającego.

Postanowienia końcowe
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1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sprawy sporne wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla

Zamawiającego.

Załączniki

1.. Opis przedmiotu zamówienia.

2. Formularz oferty.

Zamawiający Wykonawca
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