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WZÓR UMOWY

zawarta  w  dniu  ............................................  w  mieście  Katowice  pomiędzy  Komendą  Wojewódzką  Policji
w Katowicach ul. J. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną przez działającego
z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ………………………………………..

a

* gdy Wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
...........................................................................,  z  siedzibą  w  ...............................................  przy
ulicy  ............................................................,  (kod  pocztowy  i  nazwa  miejscowości),  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  …………………,  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  ......................................,  ………  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,
NIP:  ............................,  REGON:  ........................................,  reprezentowaną  przez  .................................................,
zwaną dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  adres  wykonywania  działalności
gospodarczej: …………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: ………………….., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy ulicy ..............................,
legitymującym/ą  się  dowodem  osobistym  numer:  ………seria  …………,  wydanym  przez  ……………….,  dnia
…………….., PESEL: ......................., zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ..........................., REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie
umowy  z  dnia  …………….,  NIP:  ……………….,  REGON:  ……………....,  reprezentowanej  przez
……………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, o treści następującej:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi  społeczne i  inne szczególne usługi”,  w trybie art.  138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (o wartości poniżej 750 000,00 euro) zawarto umowę o następującej
treści1:

§ 1

 1 Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługi  prawnicze  dla  zadania  nr  …………….
(KMP/KPP …………) zgodnie ze złożoną ofertą – formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

 2 Świadczenie usług prawniczych w szczególności polegać będzie na:

 2.1 zastępstwie prawnym Komendanta Miejskiego/Powiatowego Policji;

 2.2 zastępstwie  procesowym  przed  organami  rozjemczymi,  sądami  powszechnymi,  Sądem
Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi, organami skarbowymi wszystkich instancji przed
Sądem Pracy;
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 2.3 udzielaniu porad oraz konsultacji prawnych;

 2.4 interpretacji  i  wykładni  aktów  prawnych  dotyczących  bieżącej  działalności  Komendy
Miejskiej/Powiatowej Policji;

 2.5 sporządzaniu  pisemnych  opinii  prawnych  w  zakresie  problemów  wynikających  z  działalności
Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji (KMP/KPP);

 2.6 sporządzaniu i opiniowaniu projektów decyzji administracyjnych, umów, aneksów, porozumień, ugód,
wniosków itp. wytworzonych w KMP/KPP;

 2.7 konsultowaniu  i  opiniowaniu  projektów  wewnętrznych  aktów  prawnych  związanych  z  bieżącą
działalnością Komendanta Miejskiego/Powiatowego  Policji;

 2.8 udzielaniu  pomocy  w  rozstrzyganiu  problemów  prawnych,  które  mogą  wystąpić  w  codziennej
działalności KMP/KPP mający wpływ na prawidłowe działanie jednostki; 

 2.9 sygnalizowaniu KMP/KPP o zmianach obowiązującego prawa a szczególności z zakresu przepisów
związanych z działalnością Policji nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty opublikowania;

 2.10 wykonywaniu innych czynności z zakresu pomocy prawnej w zależności od potrzeb Zamawiającego.

 3 Usługi prawnicze, o których mowa w ust. 2 w zależności od potrzeb, mogą być świadczone drogą telefoniczną,
elektroniczną, faksową, w siedzibie Wykonawcy, w siedzibie KMP/KPP, przy czym Zamawiający wymaga aby
Wykonawca co najmniej raz na dwa tygodnie przez 4 godziny świadczył usługę w siedzibie Zleceniodawcy (przy
zapewnieniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania określonych umową zadań). W uzasadnionych
okolicznościach, w sprawach pilnych lub gdy będzie konieczny kontakt osobisty, radca prawny, adwokat, prawnik
zagraniczny zobowiązany jest przyjechać osobiście do siedziby jednostki po wcześniejszym zawiadomieniu przez
Komendanta miejskiego/ powiatowego, jego zastępcę lub osobę przez nich upoważnioną w terminie 1 dnia od
powiadomienia.

 4 Czynności  w  ramach  realizacji  umowy  Wykonawca  podejmować  będzie  na  zlecenie  Komendantów
Miejskich/Powiatowych Policji  lub ich  zastępców, albo  osób upoważnionych przez  nich,  o czym Wykonawca
zostanie poinformowany. 

 5 Zamawiający informuje, że przez pojęcie Zleceniodawcy rozumie się jednostkę terenową garnizonu śląskiej Policji,
dla którego będzie świadczona usługa. 

 6 Zamawiający zastrzega, iż  usługi prawnicze mogą być wykonywane tylko przez  osobę/osoby, które posiadają
uprawnienia (są wpisane na listę OIRP lub ORA) do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z Ustawą
z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1870 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie
z Ustawą z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 2368 ze zm.) lub gdy osoba jest
prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie Ustawy z dnia 05.07.2002r. o świadczeniu
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 1874.).

 7   Wykonawca  wykona  usługę  własnymi  siłami  bez  udziału  podwykonawców/z  udziałem podwykonawców,
którym zamierza powierzyć wykonanie ............................

 8   W przypadku powierzenia wykonania części prac osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
ich  należyte  wykonanie.  Wykonawca  ponosi  w  szczególności  odpowiedzialność  za  wszelkie  zawinione  i
niezawinione szkody, które powstały w związku z pracami powierzonymi przez Wykonawcę, a wykonanymi
przez osoby trzecie.

 9   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający
z ust. 7.

§ 2

 1 Obowiązki Stron:
1.1 Obowiązki Wykonawcy:

1.1.1 Zachowanie  należytej  staranności  przy  prowadzeniu  spraw wynikających  z  przedmiotu  niniejszej
umowy.
1.1.2 Zapewnienie pomocy prawnej dla Zamawiającego przez osoby posiadające aktualne uprawnienia do
wykonywania  zawodu radcy prawnego zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j.
Dz.U.z  2017r.  poz.  1870 ze  zm.)  lub  zawodu adwokata zgodnie  z  Ustawą z dnia  26  maja 1982r.  Prawo
o adwokaturze  (t.j.  Dz.U.z  2017r.  poz.  2368  ze  zm.)  lub  gdy  osoba  jest  prawnikiem  zagranicznym
wykonującym stałą  praktykę  na  podstawie  Ustawy  z  dnia  05.07.2002r.  o  świadczeniu  przez  prawników
zagranicznych pomocy prawnej w RP (t.j. Dz.U. z 2016r. Poz. 1874.).
1.1.3 Wykonawca będzie przyjmował zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00 do 15.00.
W godzinach  tych  Wykonawca  będzie  w  dyspozycji  Zleceniodawcy  i  będzie  pozostawał  w  kontakcie
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telefonicznym, faksowym lub elektronicznym.
1.1.4 W przypadku udzielenia przez Wykonawcę pełnomocnictwa do wykonywania poszczególnych zadań
związanych przedmiotem umowy innemu innej  osobie niż  wskazanej w wykazie osób (radców prawnych),
stanowiący załącznik nr 2 do umowy, radcy prawnemu, ponosi on za jego działanie pełną odpowiedzialność
oraz musi na to uzyskać wcześniejszą zgodę Zamawiającego. 
1.1.5 Termin realizacji zlecenia (oprócz udziału w rozprawie sądowej) biegnie od momentu dostarczenia
przez Zleceniodawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do wykonania zlecenia. Termin realizacji zlecenia
wskazanego w §  1 ust. 2.5, 2.6, 2.7 wynosi  7 dni kalendarzowych z wyłączeniem spraw oznaczonych jako
„pilne”, gdzie zlecenie winno być wykonane w ciągu 2 dni kalendarzowych;

1.1.6 Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zleceniodawcy  o  przedłużenie  terminu  realizacji  zlecenia
w przypadku gdy zachodzi konieczność uzyskania dodatkowych materiałów, opinii itd. Wówczas zwraca się
o wyrażenie zgody do Komendanta Miejskiego/Powiatowego lub innej osoby upoważnionej. 
1.1.7 Osoba  przesyłająca  dokumenty  dotyczące  zlecenia  załącza  wykaz  przesłanych  materiałów.  
Domniemywa się,  że przesłanie Wykonawcy materiały są wszystkimi związanymi z przedmiotem zlecenia
dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego.
1.1.8 Wykonawca musi zapewnić ciągłość obsługi prawnej w przypadku nieobecności osoby Wykonawcy.

 1.2 Obowiązki Zleceniodawcy:

 1.2.1 Dołożenie  należytej  staranności  celem zapewnienia właściwej  współpracy Stron,  w szczególności
poinformowanie Wykonawcy o terminach  i  tematach spotkań  z wyprzedzeniem pozwalającym na
właściwe przygotowanie się.

 1.2.2 Bieżące  informowanie  Wykonawcy  o  wszelkich  faktach  mogących  mieć  wpływ  na  realizację  
zadań  wynikających  z  niniejszej  umowy  oraz  przekazywanie  wszelkich  niezbędnych  materiałów
i dokumentów.

 1.2.3 Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  przesłania  do  wiadomości  Wykonawcy  całości  
korespondencji  wysłanej  i  otrzymanej  w sprawach,  w których  Zamawiający  udzielił  Wykonawcy
wyraźnego zlecenia.

 1.2.4 Zleceniodawca  nie  będzie  podejmował  bez  uprzedniej  konsultacji  z  Wykonawcą  jakichkolwiek  
działań w sprawach, w których realizacje powierzył Wykonawcy chyba, że zaniechanie tych działań
może spowodować szkodę po stronie Zamawiającego. W przypadku podjęcia działań nie cierpiących
zwłoki,  Zleceniodawca  poinformuje  niezwłocznie  Wykonawcę  o  tych  działaniach,  przesyłając
zarówno informację jak i – jeżeli takowa istnieje – pełną dokumentację związaną z tym działaniem.

 1.2.5 Wszelkie  czynności  na  rzecz  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  dokonywać  w  imieniu
Zamawiającego, chyba że w konkretnym przypadku strony postanowią inaczej.

 1.2.6 W  przypadku,  gdyby  dla  wykonania  konkretnego  zlecenia  Wykonawca  potrzebował  odrębnego
pełnomocnictwa to Zamawiający zobowiązuje się go udzielić.

§ 3

1. Wykonawca  oświadcza,  że  z  tytułu  wykonywania  zawodu  radcy  prawnego  lub  adwokata  lub  prawnika
zagranicznego świadczącego pomoc prawną w RP posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

2. Za  ewentualne  szkody  wyrządzone  Zamawiającemu  z  tytułu  niezachowania  przez  Wykonawcę  należytej
staranności przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca odpowiada do wysokości sumy ubezpieczenia
zastrzeżonej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu radcy prawnego
lub adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną w RP .

§ 4
Termin realizacji umowy dla zadania…...  od dnia.................  do 30.06.2021r.

§ 5
1. Z tytułu  wykonywania  usług  prawniczych,  o  których  mowa w §  1  ust.  1  Zamawiający  będzie  wypłacał

Wykonawcy miesięczne  ryczałtowe  wynagrodzenie dla: zadania nr  ….............w wysokości .................... zł.
(słownie: ................................00/100) w tym podatek VAT. 
Całkowita  wartość  brutto  umowy  wynosi  …............................zł
(słownie:................................................................…) w tym podatek VAT.

2. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30
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dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Faktury będą wystawiane na Zamawiającego, tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, bez względu na

ilość  wykonywanych  zadań  Wykonawca  wystawia  fakturę  dla  każdej  jednostki  KMP/KPP  odrębnie
i przekazuje ją wraz z właściwością miejscową.

4. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu
do banku.

5.           Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  dokumenty  potwierdzające  rozliczenie  Wykonawcy
z podwykonawcą za zakres prac wskazany w § 1 ust. 7 umowy

§ 6

1.    Koszty wpisów sądowych i doręczeń ponosi Wykonawca.
Zamawiający  wypłaci  Wykonawcy  koszty  zastępstwa  prawnego  zasądzone  prawomocnymi  wyrokami
sądowymi lub przyznanymi w ugodzie, postępowaniu polubownym, lub postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli
koszty te zostały ściągnięte od strony przeciwnej. Forma zapłaty jak w § 5 ust. 2 umowy.

§ 7
1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu jej ważności lub wyczerpania środków wskazanych w § 5 ust.

1 umowy.

§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto

dla danego zadania,  w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od
Zamawiającego w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto dla danego zadania.

3. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.1.5, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w §  5 ust. 1, za każdy kalendarzowy
dzień  opóźnienia,  liczony  do  dnia  wpływu  opinii  do  jednostki  Policji,  łącznie  nie  więcej  niż  wysokość
miesięcznego wynagrodzenia.

4. W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo
zlecenia tych usług innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 500,00 zł. w przypadku nieobecności na
rozprawie, w której był obowiązek uczestniczenia strony, z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest  do zapłacenia kary umownej  w wysokości  20 zł  za każdą rozpoczętą godzinę
stwierdzonej  nieobecności  radcy  prawnego  lub  adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego pomoc
prawną w RP w ramach pełnionego dyżuru, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktury wystawianych
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

8. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego ich
wysokość, a także dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód na zasadach ogólnych.

§ 9
Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje uzyskane podczas oraz w rezultacie wykonywania niniejszej
umowy pod rygorem skutków odszkodowawczych, w szczególności Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystko, o
czym dowiedział się w trakcie udzielenia pomocy prawnej, a także materiały i wszelkie dokumenty udostępnione przez
Zamawiającego, natomiast Zamawiający nie będzie ujawniał osobom trzecim opracowań wykonanych wyłącznie dla
niego  przez  Wykonawcę,  oraz  przygotowanych  przez  niego  dokumentów  i  materiałów,  ani  w  inny  sposób  ich
upowszechniał, bez zgody Wykonawcy. Obydwie strony zapewnią zachowanie powyższych wymogów również przez
ich kontrahentów i osoby współpracujące na podstawie różnych stosunków prawnych.

§ 10
Niniejsza umowa oraz zobowiązania z niej wynikające nie mogą być przedmiotem cesji, a także nie dopuszcza się
przeniesienia wierzytelności wynikających z realizacji umowy.
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§ 11
Zmiany do niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
1. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1.1. stawki podatku od towarów i usług
1.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany wskazane w pkt. 1.2) i 1.3) mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia  wraz  z pełnym  uzasadnieniem  i  wskazaniem  procentowego  wzrostu  tych  cen.  Jednocześnie
Zamawiającemu  będzie  przysługiwać  prawo  żądania  dalszych  wyjaśnień  wraz  z  przedstawieniem  dalszych
dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 13
Wszelkie  spory  ze  stosowania  niniejszej  umowy  rozpoznawać  będzie  sąd  właściwy  miejscowo  dla  siedziby
Zamawiającego.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15
Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach:  1  egz.  Wykonawca,  1  egz.
dla Zamawiającego.

Zamawiający: Wykonawca:

STRONA 5 / 5


