Załącznik nr 3
UMOWA nr ……… /18
projekt umowy
zawarta w dniu ………. 2018 r. pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Sokołowie
Podlaskim przy ul. ks. Jana. Bosko 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000035422, NIP: 823-14-22-165, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Zbigniew Deja – Dyrektor
a
……………….z siedzibą w .................. przy ulicy ……………… posiadającą wpis do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy …………pod numerem ………. lub wpisaną do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem ……….reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty z
dnia............. w trybie art.138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

§ 1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego czynności
polegajacych na świadczeniu kompleksowych usług prawniczych
Usługi świadczone w ramach w/w obsługi prawnej będą obejmowały, w szczególności:
a) sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, stałe doradztwo prawne dla wszystkich
komórek organizacyjnych Zamawiającego,
b) sporządzanie projektów umów i opiniowanie umów przedstawionych przez Zamawiającego,
c) opiniowanie i sporządzanie projektów uchwał oraz innych dokumentów prawa wewnętrznego,
d) obsługę prawną w zakresie przygotowywania odpowiedzi Zamawiającego na wezwania
upoważnionych organów, instytucji i osób fizycznych,
e) obsługę prawną posiedzeń Rady Społecznej Szpitala oraz udział w trakcie posiedzeń Rady Powiatu
w razie konieczności,
f) opiniowanie i doradztwo prawne w zakresie projektów i zawartych wcześniej umów,
kontraktów, ugód przedsądowych, porozumień zawieranych z kontrahentami, NFZ i innymi
dysponentami środków publicznych w zakresie działalności prowadzonej przez Zamawiającego.
itp., także w zakresie oceny kwestii należytego wywiązywania się z umowy,
g) reprezentowanie Zamawiającego w zakresie uznanym przez jego przedstawicieli za niezbędne
w rozmowach i negocjacjach, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia,
h) reprezentowanie Zamawiającego przed organami wymiaru sprawiedliwości, urzędami i innymi
podmiotami,
i)

udział w przygotowywaniu postępowań dotyczących zamówień publicznych,w szczególności
przygotowywanie projektów umów, analizowanie pod względem prawnym dokumentacji
przetargowych,udzielanie porad i konsultacji prawnych ,ocena i analiza spraw oraz sporządzanie opinii
prawnych w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych,udzielanie odpowiedzi
na pytania Wykonawców dotyczące zapisów umowy w postępowaniach przetargowych, prowadzenie
korespondencji z Wykonawcami w sytuacji niewykonania przez nich warunków umowy. Opiniowanie i
parafowanie na prośbę Zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 3 dni od
otrzymania, sporządzanie i parafowanie projektów oraz ostatecznych wersji zawieranych umów na
potrzeby procedur zamówień publicznych.
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j) aktualizacja systemu zamówień publicznych w tym Regulaminu Zamówień Publicznych poniżej 30
000 euro, realizacja zadań objętych zarządzeniem wewnętrznym Zamawiającego w sprawie zasad
udzielania zamówień .
k) w razie potrzeby uczestnictwo w pracach komisji przetargowych w charakterze biegłych lub
członków komisji
l) opracowywanie korespondencji związanej z odwołaniami i uczestnictwo w rozprawach przed
Krajową Izbą Odwoławczą,
m) raportowanie wykonanych czynności, w szczególności przekazywanie danych o stanie
zaawansowania prac, etapów postępowań, etc.
n) monitorowanie procesu legislacyjnego w zakresie dotyczącym Zamawiającego i bieżące
informowanie o zmianach przepisów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie
Zamawiającego oraz bieżąca aktualizacja istniejących wykazów aktów prawnych w ramach
obowiązujących u Zamawiającego procedur Systemu Zarządzania Jakością, a także przekazywanie
na bieżąco informacji prawnej o wprowadzonych przez ustawodawcę zmianach komórkom
merytorycznym,
o) bieżące monitorowanie interpretacji przepisów prawnych i informowanie komórek, których zmiany
dotyczą,prowadzenie macierzy powiązań pomiędzy aktami prawnymi, a regulacjami wewnętrznymi
Zamawiającego,
p) doradztwo w zakresie problematyki związanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
q) wykonywanie innych prac z zakresu obsługi prawnej wynikających z bieżącej działalności
Zamawiającego.
r) doradztwo prawne i obsługa roszczeń odszkodowawczych w zakresie ochrony danych osobowych o
kierowanych przeciwko Zamawiającemu w zakresie danych osobowych.
s) Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i wiedzę niezbędną do należytego i prawidłowego
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.
1.
Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, a w
szczególności Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazywania Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,
b) przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji o zdarzeniach mających związek lub mogących
mieć wpływ na poprawność usług świadczonych przez Wykonawcę,
c) zapewnienia właściwych warunków pracy, podczas wykonywania prac w siedzibie Wykonawcy.
2.Wykonawca zobowiązuję się w szczególności do:
a) wskazywania Zamawiającemu informacji, dokumentów i danych, które są niezbędne Wykonawcy do
należytej ochrony interesów Zamawiającego,
b) terminowego wykonywania obowiązków określonych w niniejszej umowie,
c) należytej ochrony wszelkich danych uzyskanych w toku wykonywania niniejszej umowy i
wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem,
d) udostępnienia numerów telefonicznych osób wyszczególnionych w § 3 ust.5 celem uzyskiwania
bieżących porad prawnych w godzinach pracy 8.00 – 15.00.
§ 3.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 6 stycznia 2019 r. do dnia 6 stycznia 2020 r.
2. Wykonawca zapewni w siedzibie Zamawiającego minimum dwa razy w tygodniu przez co
najmniej 4 godziny w charakterze dyżuru obsługę prawną w tej części, która nie wymaga
świadczenia usług związanych z realizacją przedmiotu umowy poza siedzibą Zamawiającego, z
zastrzeżeniem przypadków uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Wykonawca wyznacza do świadczenia usług określonych w § 1 następujące osoby, które są wpisane
na listę Radców Prawnych lub Adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
lub Okręgową Radę Adwokacką: .....................................
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4. W razie braku możliwości wykonywania usługi przez osoby wymienione w ust. 3 z ważnej
przyczyny (np. choroby) – Wykonawca wyznaczy osobę, spełniająca warunek ust. 3, która przejmie
wykonywanie usługi w sposób określony w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania i zaniechanie osób zastępujących Wykonawcę.
5. Prace realizowane przez Wykonawcę będą konsultowane na bieżąco z Zamawiającym i
przekazywane bądź przesyłane adresatom po uzyskaniu jego akceptacji, w szczególności
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich terminów wyznaczonych przez Sąd i organy
administracji. Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy termin wykonania obowiązków
objętych przedmiotem niniejszej umowy (np. sporządzenia opinii prawnej, przygotowania projektu
umowy, regulaminówzarządzeń, etc)
6. Tryb realizacji prac, opisany w ust. 5 nie dotyczy sytuacji, gdy zajdzie konieczność niezwłocznego
podjęcia działań. W takich przypadkach Wykonawca ma obowiązek poinformowania
Zamawiającego o dokonanych czynnościach w możliwie najkrótszym terminie.
7. Wykonawca zapewnia konsultacji związanych z realizacją umowy za pośrednictwem faksu,
telefonu, poczty elektronicznej.
§ 4.
1. Z tytułu realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie miesięczne w wysokości ……… zł brutto (słownie zł: ………………………), z
zastrzeżeniem ust. 2. Wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
2. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wypadku prowadzenia spraw sądowych z
tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego i ewentualnie
egzekucyjnego w wysokości określonej przez sąd lub organy egzekucyjne, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez
radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz. U. Nr 163 , poz. 1349 z późn. zm.) – płatne w
terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, na rachunek o numerze ……………………………………………….
4. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych przez Wykonawcę w
trakcie świadczenia usług związanych z niniejszą Umową, pod warunkiem, że były one wcześniej
uzgodnione między Stronami – w formie zlecenia.
5. Wydatki, o których mowa w ust. 5 obejmują: koszty opłat sądowych i skarbowych, tłumaczeń i
innych niezbędnych kosztów. Wykonawcy nie należy się zwrot kosztów za podróże i przejazdy
związane z realizacją niniejszej umowy.
6. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający wpłacać będzie na rachunek wskazany w
fakturze – w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia.
7. Termin płatności określony w ust. 2, 3, 6 uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przy zachowaniu
należytej staranności wymaganej od profesjonalnego pełnomocnika.
2. Wykonawca podczas świadczenia usług opierać się będzie na ocenach, informacjach i dokumentach
udostępnianych przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do informowania
Zamawiającego o tym, jakie dane (informacje, dokumenty, etc.) są mu niezbędne do należytego
wykonania przedmiotu umowy.
3. Niezależnie od obowiązków określonych w § 1 ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie
Zamawiającego, do udzielenia mu wszelkich informacji dotyczących sposobu wykonania niniejszej
umowy.
§ 6.
Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do nie ujawniania Osobom Trzecim wszelkich informacji
przekazywanych sobie wzajemnie w formie ustnej, pisemnej lub utrwalonej na jakimkolwiek nośniku
informacji, obejmujących zarówno oryginały jak i kopie, faksy, notatki, rachunki, faktury, oraz inne
dokumenty, a dotyczące działalności Stron, bez pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że będzie to
niezbędne ze względu na toczące się postępowanie przed sądami lub innymi organami.
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§ 7.
Wykonawca oświadcza, że posiada ważną i czynną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do
odnawiania polisy w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
§ 8.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że nie przewidują istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem zmian, których konieczność
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

nastąpią przekształcenia własnościowe,
nastąpią zmiany organizacyjne,
nastąpią zmiany adresu,
nastąpi zmiana osób, które są wyszczególnione w § 3 ust. 3,
zmniejszenie ceny w każdym przypadku.
§ 9.
1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zasadzie porozumienia stron.
2. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, umowa może zostać rozwiązana z
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Zamawiąjacy zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę. Zamawiajacy zobowiązuje
się porzed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy wezwać Wykonawcę
na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań przyjętych na podstawie
umowy,wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem,iż po bezskutecznym
jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy przysługują należne koszty zastępstwa
prawnego zasądzone (przyznane,ugodzone i wyegzekwowane) w sprawach wszczętych lub
prowadzonych przez Wykonwcę w okresie obowiązywanuia tej umowy.
7. W przypadku rozwiązania umowy i zakończenia jej obowiązywania Wykonawca przekaże pełną
dokumentację prowadzonych spraw będących w toku w terminie maksymalnie 30 dni od dnia
zakończenia obowiązywania umowy wraz ze szczegółwą informacją aktualnego stanu spraw.

§ 10.
Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy.
§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądowi powszechnemu właściwemu dla Zamawiającego.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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