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UMOWA NR........... 

O ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI PRAWNEJ 

 
Zawarta w dniu  ............................. 
 
w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 
 
Miastem  Piotrków Trybunalski   

 
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Karola Rudowskiego 10                                 
NIP 771-27-98-771, 

 
reprezentowanym przez 

 
Adama Karzewnika Pełnomocnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego                          
ds. Realizacji Projektu 

 
zwanego dalej Zleceniodawcą 
 
a  

 
.................................. 

 
zwanym dalej Zleceniobiorcą 
 
o następującej treści: 

 
 

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z  art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.) Strony 

zwierają niniejszą umowę. 
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§ 1 
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie bieżącej obsługi prawnej                

Zleceniodawcy (Jednostki Realizującej Projekt) w zakresie dotyczącym realizacji 

projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim”, stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura  

i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności  

Nr POIS.01.01.00-00-003/07. 

2. Wykonanie zlecenia będzie polegać w szczególności na: 

a) udzielaniu porad i konsultacji, w tym sporządzaniu oceny skutków prawnych 

czynności prawnych Zleceniodawcy; 

b) sporządzaniu pisemnych opinii prawnych; 

c) sporządzaniu, uzgadnianiu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, aneksów, pism 

procesowych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem 

Zleceniodawcy; 

d) wsparciu merytorycznym w opracowywaniu projektów aktów prawnych, uchwał, 

zarządzeń, wewnętrznych regulaminów, instrukcji itp.; 

e) udziale w negocjacjach i rokowaniach warunków umów i porozumień zawieranych 

przez Zleceniodawcę w ramach realizacji projektu, 

f) udziale w spotkaniach z wykonawcami, mieszkańcami, przedstawicielami 

organów administracyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta oraz 

przedstawicielami instytucji w hierarchii zarządzania Programem Operacyjnym 

Infrastruktura  

i Środowisko; 

g) udzielaniu wyjaśnień i informacji pracownikom Jednostki Realizującej Projekt,  

w kwestiach prawnych związanych z wykonywanymi obowiązkami na ich 

stanowiskach; 

h) informowaniu pracowników Jednostki Realizującej Projekt o zmianach                   

w przepisach prawnych dotyczących realizacji projektu; 

i) doradztwie w zakresie zamówień publicznych poprzez wsparcie merytoryczne 

Zleceniodawcy w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami                  

o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności pomoc przy udzielaniu 

wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

j) reprezentowaniu Zleceniodawcy przed wszelkimi organami sądowymi, 

egzekucyjnymi, administracyjnymi, sądami powszechnymi, sądami 

administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed 

innymi sądami i organami rozstrzygającymi spory na drodze postępowania 

polubownego; 

k) innych niezbędnych czynnościach związanych z obsługą prawną Zleceniodawcy 

w tym prowadzeniu negocjacji z kontrahentami Zleceniodawcy w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności. 

3.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań                       

z należytą starannością odpowiadającą poziomowi wiedzy profesjonalisty, a także 

zasadami etyki zawodowej. 

4. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za jakość świadczonych usług i oświadcza,  

że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody mogące 

wyniknąć z jego działań dla Zleceniodawcy. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy nie będzie 

doradzać innemu podmiotowi, którego interesy stałyby w konflikcie z interesami 

Zleceniodawcy związanymi z realizacją niniejszej Umowy, jeżeli takie usługi 
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uniemożliwiałyby Zleceniobiorcy rzetelne świadczenie usług na podstawie niniejszej 

Umowy. 

2. W sytuacji wcześniejszego przyjęcia do prowadzenia przez Zleceniobiorcę sprawy 

przeciwnika procesowego Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo 

odmowy przyjęcia sprawy Zleceniodawcy do prowadzenia, o ile prowadzenie spraw 

obu podmiotów nie jest możliwe ze względu na ich interes. O odmowie przyjęcia 

sprawy do prowadzenia Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę niezwłocznie  

po otrzymaniu zlecenia, nie później niż w terminie 3 dni. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy  

do nieprzyjmowania do prowadzenia nowych spraw konkurentów Zleceniodawcy oraz 

osób, przeciwko którym toczy się przed organami sądowniczymi, administracyjnymi, 

egzekucyjnymi lub rozstrzygającymi sprawy na drodze polubownej postępowanie przy 

udziale Zleceniodawcy, o ile jest to nie do pogodzenia z interesem Zleceniodawcy. 

 

§ 3 

1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje przez 22 miesiące od dnia 

podpisania jej przez obie strony, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w § 8. 

2.  Usługi, o których mowa w §1 ust. 2 Zleceniobiorca będzie realizował w dniach 

i godzinach ustalonych ze Zleceniodawcą w wymiarze 30 godzin tygodniowo,               

w tym: 

a) 16 godzin tygodniowo w formie 3 dyżurów w siedzibie Jednostki Realizującej 

Projekt – ul. Szkolna 28 lub w innych miejscach ustalonych uprzednio  

ze Zleceniodawcą, 

b)  pozostałe 14 godzin pracy, Zleceniobiorca musi być dostępny  

dla Zleceniodawcy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się  

na odległość (telefon, faks, poczta elektroniczna). 

 

§ 4 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonaniu umowy, w celu 

zapewnienia najlepszego sposobu jej wykonania. 

2. Zlecenie poprowadzenia konkretnej sprawy dokonane jest w chwili poinformowania 

Zleceniobiorcy o zaistniałej potrzebie oraz przekazania niezbędnej dokumentacji 

dotyczącej sprawy.  

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do każdorazowego przygotowania i dostarczenia 

Zleceniobiorcy wszelkich informacji oraz dokumentacji związanych z przedmiotem 

niniejszej umowy w terminie uzgodnionym przez strony umowy. Zleceniodawca 

bierze odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność przekazywanych informacji               

i dokumentacji. Dopuszcza się przekazanie  informacji i dokumentów drogą 

elektroniczną. 

4. Jeżeli właściwa realizacja przedmiotu niniejszej umowy wymagać będzie  udzielenia 

Zleceniobiorcy pełnomocnictwa szczególnego lub do wykonywania określonego 

rodzaju czynności, Zleceniodawca wystawi i przekaże wyżej wymienione 

pełnomocnictwa Zleceniobiorcy niezwłocznie na jego pisemny wniosek. 

5. Jeżeli w czasie realizacji przez Zleceniobiorcę zleconej czynności Zleceniodawca 

stwierdzi, że jej kontynuacja jest niecelowa, powiadomi o tym Zleceniobiorcę, który     

niezwłocznie przerwie jej wykonywanie. 

6. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do niezwłocznego 

udzielenia wszelkich informacji dotyczących sposobu wykonania niniejszej umowy,  

a także do udostępniania i wydawania kserokopii dokumentów związanych  

ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszej umowy. 
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7. Zleceniobiorca  będzie prowadził ewidencję prowadzonych spraw i wydanych opinii   

w formie wykazu przekazywanego co miesiąc do akceptacji Zleceniodawcy  

w terminie 5 dni roboczych po jego zakończeniu. Zleceniodawca każdorazowo 

dokona weryfikacji wykazu w terminie 3 dni roboczych od daty jego dostarczenia. 

8. W przypadku zastrzeżeń do ww. wykazu wykonanych czynności, Zleceniodawca 

niezwłocznie  przekaże je Zleceniobiorcy drogą elektroniczną lub  w formie 

papierowej.  

9. Zleceniobiorca po poprawieniu wykazu przekaże Zleceniodawcy ponownie  

do akceptacji wykaz wykonanych czynności. 

10. Informacja o akceptacji wykazu, przesłana Zleceniobiorcy drogą elektroniczną  

lub w formie papierowej będzie stanowić podstawę do wystawienia przez niego 

faktury VAT. 

 

§ 5 

1. Koordynatorem prac ze strony Zleceniodawcy będzie: .................................................. 

2. Zleceniobiorca będzie wykonywał niniejszą umowę osobiście/ wyznacza  

do świadczenia bieżącej obsługi prawnej .........................................  ……….., który/a 

jest wpisana na listę adwokatów/listę radców prawnych prowadzoną przez ……... 

3. W razie braku możliwości wykonywania bieżącej obsługi prawnej przez osobę 

wskazaną w ust. 2, do wykonywania bieżącej obsługi prawnej Zleceniobiorca 

poinformuje o tym Zleceniodawcę i wskaże do akceptacji inną osobę                              

o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższym niż u osoby zastępowanej. 

4. W przypadku osobistego wykonywania umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będą dwie 

dwutygodniowe płatne przerwy urlopowe w ciągu roku w terminach wzajemnie 

uzgodnionych. Pozostałe uzgodnione ze Zleceniodawcą przerwy w wykonywaniu 

usług będą stanowić podstawę do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia za 

dany miesiąc. Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnić w okresie nieobecności 

zastępstwo procesowe. 

5. Osoby wskazane w ust. 1 i 2  są umocowane do bieżącej koordynacji realizacji 

umowy, stwierdzania prawidłowości wykonanych czynności, w szczególności 

akceptacji wykazu wykonanych czynności. 

6. Zleceniobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zleceniodawcy. 

 

§ 6 

1. Za realizację niniejszej umowy przysługuje Zleceniobiorcy  miesięczne 

wynagrodzenie w kwocie  .................. zł netto ( słownie:................. złotych) a wraz              

z podatkiem VAT 23%,  stanowi ................  zł brutto ( słownie: złotych). Całkowita 

wartość zamówienia przez 22 miesiące jego realizacji wynosi: ...................  zł brutto                   

( słownie: złotych). 

2. Wynagrodzenie przysługuje za czas pracy i wszelkie czynności, które są związane  

z przedmiotem zlecenia, w tym w szczególności koszty podróży, przejazdów, 

noclegów, kurierów,  tłumaczeń i innych niezbędnych wydatków.  

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zwiększeniu w okresie 

obowiązywania umowy poza przypadkiem wskazanym w § 11.  

4. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w ust. 1, Zleceniobiorcy przysługiwać 

będzie dodatkowo: 
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a) wynagrodzenie zasądzone na rzecz Zleceniodawcy od strony przeciwnej tytułem 

zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, płatne po ich uzyskaniu od strony 

przeciwnej. 

b) w przypadku zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, 

Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy zwrot kosztów zastępstwa  

po skutecznym przeprowadzeniu egzekucji i wpływie na rzecz Zleceniodawcy 

pełnej należności zasądzonej tytułem wykonawczym. 

5. Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrócenia Zleceniobiorcy kosztów opłat 

sądowych i skarbowych oraz  kosztów sądowych poniesionych w ramach 

realizowania niniejszej umowy. 

6. Faktury będą wystawiane  na: Miasto Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków 

Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10 NIP 771-27-98-771. 

7. Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę 

miesięcznego wykazu czynności i po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

8. Zleceniodawca dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto wskazane 

przez Zleceniobiorcę.  

9. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

10. Za datę dokonania  zapłaty  przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zleceniodawcy. 

11. Zleceniobiorca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy dokonać 

cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 

 

§ 7 

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Zleceniobiorca przenosi na 

Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do wszelkich opracowań, opinii, 

projektów umów i aktów prawnych, wytworzonych na zlecenie Zleceniodawcy zgodnie 

z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym prawo do wykonywania 

zależnych praw autorskich. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy nieodwołalnej 

zgody na dokonywanie dowolnych zmian w ww. opracowaniach. 

2. Zleceniodawca ma prawo w szczególności  do:  przetwarzania, utrwalania, 

zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania  

do pamięci komputera i sieci komputerowej, publicznego odtwarzania, wystawiania, 

wykorzystywania w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych  

i szkoleniowych, korzystanie z  opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie  

z innymi dziełami, opracowywanie poprzez dodawanie różnych elementów, 

uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści 

całości lub ich części, publikację, i rozpowszechnianie w całości lub części oraz 

innych polach eksploatacji określonych  w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Zleceniodawca nabywa własność przekazanych mu egzemplarzy opracowań.  

4. Zleceniobiorca jest  odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich 

należących do osób trzecich. 

 

§ 8 

1. Strony mogą dokonać rozwiązania umowy za porozumieniem, każda ze stron może 

również wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w razie: 
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a) utraty przez Zleceniobiorcę uprawnień do wykonywania zawodu radcy 

prawnego/adwokata, 

b)  dopuszczeniu się przez Zleceniobiorcę przy wykonywaniu umowy przestępstwa 

lub wykroczenia,  

c) ogłoszenia upadłości Zleceniobiorcy,  

d)  rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu obsługi prawnej,  

e) naruszenia obowiązku poufności wskazanego w § 10, 

f) powierzenia przez Zleceniobiorcę wykonania całości lub części umowy osobie 

trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w razie:  

a) naruszenia obowiązku poufności wskazanego w § 10 

b) w przypadku nieuregulowania wynagrodzenia Zleceniobiorcy przez okres dłuższy 

niż 2 miesiące. 

4. W przypadku natychmiastowego rozwiązania  umowy Zleceniodawca dokona zapłaty 

wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za pełny miesiąc kalendarzowy, 

poprzedzający dzień wypowiedzenia. 

5. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach 

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

6. Zleceniobiorca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego oświadczenia 

Zleceniodawcy o natychmiastowym wypowiedzeniu umowy, powstrzyma się od 

dalszego wykonywania przedmiotu umowy, sporządzi wykaz spraw w toku 

i przedstawi je przedstawicielowi, Zleceniodawcy według stanu na dzień jej 

rozwiązania. 

7. W sytuacji wypowiedzenia umowy  przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania za 

porozumieniem Stron umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do wydania 

Zleceniodawcy kompletu posiadanych dokumentów związanych z wykonywaniem 

niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy lub wypowiedzenia 

umowy. 

 

§ 9 

1. W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zleceniobiorcy, zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% 

całkowitej wartości umowy brutto. 

2. W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia umowy  z przyczyn leżących po 

stronie Zleceniodawcy, zapłaci on Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20% 

całkowitej wartości umowy brutto. 

3.  W przypadku nienależytego wykonania umowy, tj.: nieuzasadnionego 

niestawiennictwa na dyżur w siedzibie Jednostki Realizującej Projekt  

lub niedotrzymanie  terminu wykonania obowiązków wynikających z umowy,  

uzgodnionych pomiędzy Stronami,  Zleceniobiorca  zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,5 % całkowitej wartości brutto umowy za każdy przypadek 

niestawiennictwa  lub każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Zleceniobiorcy. 

5. W przypadku, gdy szkoda przewyższa określoną w umowie wysokość kar 

umownych, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody. 

 



7 

 

 

§ 10 

1. Każda ze stron zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy,                  

a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich 

informacji, które zostaną powzięte, udostępnione lub przekazane przez drugą stronę 

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek 

sposób osobom trzecim bez zgody drugiej strony i wykorzystywania ich tylko  

do celów określonych w umowie. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 

informacji, które: 

a)   w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 

b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu 

prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy,  

z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać 

ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji. 

 

§ 11 

Każdorazowa zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany przez władzę 

ustawodawczą w trakcie trwania umowy stawki podatku VAT, co nie spowoduje 

jednakże zmiany wysokości wynagrodzenia netto.  

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz 

przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane                       

w pierwszej kolejności na drodze polubownej. Spory nie rozstrzygnięte rozpatrywać 

będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 13 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,   

z których: jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa pozostałe otrzymuje Zleceniodawca.  

 
 
 
Zleceniodawca:                                                         Zleceniobiorca: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


