Załącznik nr 2
UMOWA NR ……………../2017
o świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej
zawarta w dniu ………………….……….. w Węgorzewie, pomiędzy:
Szpitalem Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie z siedzibą w Węgorzewie przy ul. J. Bema 24, zarejestrowanym
w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000019406, NIP 845-114-76-43, REGON 790240956,
reprezentowanym przez:
Panią Agnieszkę SZAŁKO – Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”,
przy kontrasygnacie Pana Witolda Juchniewicza – Głównego Księgowego Szpitala
Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ
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PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający, na zasadach określonych niniejszą umową zleca, a Wykonawca
zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego czynności polegające na
świadczeniu usług w zakresie obsługi prawnej.
Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 obejmuje w szczególności:
1)
udzielanie porad, konsultacji w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego,
prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o działalności leczniczej,
2)
komputerowe sporządzanie opinii prawnych zawierających analizę stanu
prawnego oraz konkluzję zawierającą prawidłowe zdaniem opiniującego rozwiązanie,
3)
przeprowadzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, szkoleń dotyczących
nowelizacji
i stosowania prawa,
4)
opiniowanie i przygotowywanie projektów umów dotyczących działalności
Zamawiającego,
5)
wydawanie opinii prawnych w sprawach wynikających z działalności
Zamawiającego oraz interpretacji przepisów prawa,
6)
opiniowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
takich jak: regulaminy pracy, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, uchwał, zarządzeń
i tym podobnych,
7)
sporządzanie projektów umów,
8)
opiniowanie i weryfikacja dokumentacji w zakresie zamówień publicznych
udzielanych przez Zamawiającego,
9)
udzielenie pomocy prawnej w zakresie działalności finansowej i wykonania
budżetu Zamawiającego,

10)
doradztwo prawne w zakresie umów zawieranych z Narodowym Funduszem
Zdrowia oraz Ministerstwem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych,
11)
prowadzenie
postępowań
sądowych
oraz
administracyjnych
i reprezentowanie Zamawiającego przed sądami (zastępstwo procesowe), organami
i urzędami administracji publicznej,
12)
opiniowanie treści korespondencji Zamawiającego z organami administracji
publicznej, sądami i innymi instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi,
13)
wykonywanie innych czynności o charakterze prawnym zleconych przez
Zamawiającego,
14)
prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych,
15)
inne czynności określone w drodze wzajemnych ustaleń.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie do wykonywania
przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ust. 1 oraz zobowiązuje się go wykonywać
ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego lub
adwokata.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1
przedmiotowej umowy, według poniższego harmonogramu:
1) radca prawny lub adwokat według poniższego harmonogramu (dwa razy w tygodniu, po
pięć godzin dziennie, w dniach i godzinach pracy Szpitala):
………………………………………………………………………………………………………
w siedzibie zamawiającego: Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie, ul. Gen J. Bema
24, 11-600 Węgorzewo
2) oraz dodatkowo przez kontakt telefoniczny i e’mail pod wskazanymi numerami telefonów
i adresów e’mail: ……………………………………………………………............................
2. Zamawiający zastrzega, aby radcy prawni lub adwokaci, prawnik zagraniczny wykonujący
obsługę prawną w siedzibie Zamawiającego posiadali co najmniej 1,5- letnie doświadczenie
w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych zatrudniających co najmniej 100 pracowników w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty i potwierdzonej pozytywnymi
opiniami wystawionym dla danej osoby przez podmiot, na rzecz którego obsługa była bądź
jest wykonywana. Za pozytywną opinię zamawiający uzna opinię, z której treści wynika, że
obsługa prawna była realizowana była bądź jest na rzecz wystawiającego opinię w sposób
dobry, korzystny, godny polecenia i nie zawiera żadnych negatywnych uwag.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a/ wykonywania zlecenia przy zachowaniu staranności określonej w art. 355 k.c.,
w oparciu o dokumenty źródłowe i informacje będące w posiadaniu przedsiębiorstwa,
organów administracji państwowej i samorządowej, sądów oraz innych instytucji, w każdym
przypadku podstawą wykonywania usług przez Wykonawcę będą dokumenty
udostępnione przez Zamawiającego,
b/ stosowania się do wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania usług,
w szczególności do prowadzenia negocjacji na warunkach ustalonych przez
Zamawiającego, lub w porozumieniu z Zamawiającym. Zapis powyższy nie oznacza związania
Wykonawcy oceną stanu lub prawa dokonaną przez Zamawiającego,
c/ reprezentowania i ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy

wykonywaniu zamówień, reprezentacja powyższa obejmuje kontakty z innymi
podmiotami,
e/ niezwłocznego zwrotu oryginałów udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów
jeśli nie są już niezbędne do wykonania zlecenia.
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MIEJSCE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§3
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego,
zgodnie z harmonogramem określonym w § 2 ust.1 przedmiotowej umowy .
Wykonawca może realizować poszczególne zadania związane ze świadczeniem pomocy
prawnej poza siedzibą Zamawiającego pod warunkiem, iż bezpośrednia obsługa
pracowników Zamawiającego będzie dokonywana w jego siedzibie z zastosowaniem
zapisów §2 ust.1 przedmiotowej umowy .
Czas wykonywania czynności poza siedzibą Zamawiającego nie podlega zaliczeniu do
czasu wykonywania obsługi prawnej o, którym mowa w § 2 ust.1 przedmiotowej umowy.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§4
1 Przy wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminów realizacji następujących zadań:
1 Sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa,– niezwłocznie, ale nie
dłużej niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku przez Wykonawcę.
2 Udzielanie porad, konsultacji oraz opiniowanie projektów umów dotyczących
działalności Zamawiającego – niezwłocznie, ale nie dłużej niż 3 dni robocze od daty
otrzymania zapytania lub dokumentu przez Wykonawcę.
3 Opiniowanie i weryfikacja dokumentacji w zakresie zamówień publicznych udzielanych
przez Zamawiającego - niezwłocznie, ale nie dłużej niż 3 dni robocze od daty
otrzymania dokumentacji przez Wykonawcę.
2 W przypadkach skomplikowanych Wykonawca może wydłużyć, za zgodą i w uzgodnieniu
nowego terminu z Zamawiającym, terminy realizacji zadań z §4 ust. 1. Zgoda i uzgodnienie
nowego terminu wymagają udokumentowania w formie pisemnej tradycyjnej lub
w formie elektronicznej.
3 Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Wykonawcy wszelkich
informacji oraz wszelkiej dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego, a także w
miarę możliwości umożliwi mu dotarcie do takiej dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OSOBOWYM
§5
1. Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji niniejszej umowy dysponował będzie:
1 minimum 4 osobami posiadającymi :
a) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 233 z późn. zm.) lub
zawodu adwokata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
o adwokaturze (Dz.U. z 2016r. poz. 1999 z późn. zm.) lub osobami, które są prawnikami
zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 1874 z późn.zm.) (wykazane osoby muszą być wpisane na
listę uprawnionych do wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata prowadzoną
przez właściwy organ danej korporacji zawodowej tj. Radę Okręgowej Izby Radców
Prawnych/Okręgową Radę Adwokacką)
i
b) minimum 3 lata doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych
zatrudniających co najmniej 100 pracowników w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania oferty i potwierdzonej pozytywnymi opiniami wystawionymi dla
danej osoby przez podmiot, na rzecz którego obsługa była bądź jest wykonywana.
Za pozytywną opinię Zamawiający uzna opinię, z której treści wynika, że obsługa
prawna realizowana była bądź jest na rzecz wystawiającego opinię w sposób dobry,
korzystny, godny polecenia i nie zawiera żadnych negatywnych uwag.
KONFLIKT INTERESÓW
§6
1. W trakcie trwania przedmiotowej umowy Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot
umowy zobowiązane są do powstrzymania się od wszelkich działań i czynności, które mogą
rodzić podejrzenie stronniczości lub potencjalnego konfliktu interesów.
2. Wykonawca zobowiązuje się , że w czasie trwania niniejszej umowy, w postępowaniach
przed sądami, organami administracji publicznej lub w toku jakichkolwiek czynności w
sprawach innych klientów Wykonawcy, zarówno Wykonawca jak i osoby przy pomocy,
których będzie realizował niniejszą umowę, nie będą działać sprzecznie z interesami
Zamawiającego.
3. W sytuacji, gdy bez woli i wiedzy Wykonawcy interes Zamawiającego okaże się sprzeczny z
interesami innego z klientów Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie
Zamawiającego o takim fakcie, a Zamawiający podejmie stosowne decyzje co do dalszego
postępowania w sprawie, nie wykluczając przy tym rozwiązania przedmiotowej umowy. W
celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, strony zgodne są co do faktu, iż
rozwiązanie umowy, o którym mowa powyżej nie będzie miało charakteru rozwiązania z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
KLAUZULA POUFNOŚCI
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania bezterminowej i bezwarunkowej poufności
w zakresie wszelkich informacji oraz danych, jakie uzyskał w związku w wykonywaniem
przedmiotu umowy o, którym mowa a §1 ust.1 i nie mogą one zostać bezpośrednio lub
pośrednio ujawnione komukolwiek, za wyjątkiem uzyskania uprzedniego, pisemnego
zezwolenia wydanego przez Zamawiającego.
2. Zobowiązanie o, którym mowa w ust.1, nie dotyczy sytuacji w, których obowiązek
ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu.
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ORGANIZACJA PRACY W SIEDZIBIE
§8
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie, w którym będzie świadczona obsługa
prawna.
Pomieszczenie będzie wyposażone w linie telefoniczne.

Koszty eksploatacyjne (energia elektryczna i cieplna oraz utrzymanie czystości) związane
z użytkowaniem pomieszczenia przez Wykonawcę pokrywa Zamawiający.
Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym w zakresie
organizacyjno-technicznym oraz poda dane teleadresowe (w tym adres poczty
elektronicznej) niezbędne do właściwego przepływu informacji.
Szczegóły organizacyjno-techniczne obsługi prawnej zostaną uzgodnione pomiędzy
przedstawicielem Wykonawcy a przedstawicielem Zamawiającego. W celu właściwego
wykonania umowy strony ustalą szczegółową procedurę przekazywania wszelkich
informacji i dokumentów (materiałów) niezbędnych do świadczenia obsługi prawnej.
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WYNAGRODZENIE
§9
Cena netto za przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 wynosi: ………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………) do której doliczony zostanie podatek
VAT według obowiązującej stawki.
Cena brutto za przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 wynosi: …………………….…………….
zł (słownie: ……………………………………………………………………...).
W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usług, będących przedmiotem
umowy w niepełnym miesiącu, należność przysługuje proporcjonalnie za okres realizacji
umowy (dotyczy miesiąca grudnia 2017 r. oraz grudnia 2020 r.).
KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO
§ 10
Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów związanych z osobistym stawiennictwem
w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
jeżeli takie stawiennictwo okaże się konieczne celem należytego wykonania Umowy.
Kalkulacja wysokości wynagrodzenia dokonana przez Wykonawcę uwzględnia
konieczność poniesienia przez Wykonawcę kosztów, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy koszty zastępstwa procesowego, w stawkach
minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22
października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r poz.
1804 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października
2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej
przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2016r. poz. 1714 z późn.zm.),
zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądów, organów egzekucyjnych lub innych
instytucji pod warunkiem wyegzekwowania tych kosztów od zobowiązanego.
Podstawą do zapłaty kosztów zastępstwa procesowego będzie potwierdzenie właściwej
komórki organizacyjnej Zamawiającego o wpływie środków na rachunek bankowy lub do
kasy Zamawiającego oraz wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT na całe zasądzone
koszty brutto (w tym podatek VAT).
W przypadku spraw niezakończonych przez Wykonawcę do końca obowiązywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia tych spraw, aż do
momentu prawomocnego rozstrzygnięcia każdej niezakończonej sprawy. Za prowadzenie
każdej ze spraw, wysokość wynagrodzenia będzie wynosiła kwotę minimalną określoną w
Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat
za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r poz. 1804 z późn. zm.) oraz w

Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016r.
w
sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez
radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2016r. poz. 1714 z późn. zm.). Do
wypłaty wynagrodzenia będą miały zastosowanie odpowiednio zapisy § 10 ust. 2 i 3
niniejszej umowy.
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WARUNKI PŁATNOŚCI
§11
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w § 9 ust. 2 w równych
36 miesięcznych ratach na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę
na fakturze, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.
Płatności rat będą dokonywane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę
w terminie 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
Faktury za dany miesiąc będą wystawiane w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.

ZAWARCIE, ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
§ 12
1. Umowa zostaje zawarta na okres ………………… od dnia ……………………. 201…r. do dnia
……………. 20………..r.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Przed
rozwiązaniem umowy Zamawiający wzywa na piśmie Wykonawcę do usunięcia naruszeń
umowy lub udzielenia stosownych wyjaśnień wyznaczając mu 7-dniowy termin liczony od
dnia otrzymania wezwania.
3. Za naruszenia postanowień niniejszej umowy
uprawniające Zamawiającego do
natychmiastowego rozwiązania umowy rozumie się w szczególności:
1 brak spełniania wymagań określonych w § 5,
2 dwukrotne, potwierdzone w ciągu miesiąca przekroczenia terminów o których mowa
w § 4 ust. 1 lub 2,
3 uchylanie się od realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 ust.1 oraz
postanowień o których mowa w § 2 i 3 umowy,
4 nienależytej realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 1ust. 1 oraz
postanowień o których mowa w § 2 i 3 umowy.
4. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawcy przysługuje
zapłata tylko do dnia rozwiązania umowy. Zapisy § 10 ust. 4 nie mają zastosowania.
5. Po rozwiązaniu umowy Wykonawca przekaże niezwłocznie całość prowadzonej
dokumentacji oraz spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy wskazanemu
przedstawicielowi Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
także w przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby przy pomocy, których
Wykonawca będzie realizował przedmiotową umowę postanowień zawartych w §6 i §7
niniejszej umowy. Rozwiązanie umowy nie wyklucza naliczenia kar umownych , o których
mowa w §13 przedmiotowej umowy.
7. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1

2

3

4

5

KARY UMOWNE
§ 13
W przypadku nie dotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem
zapisów § 4 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień
opóźnienia w wysokości 200 zł. (słownie: dwieście złotych) za każdy stwierdzony
przypadek. W tym przypadku Zamawiający może pomniejszyć należną ratę, o której
mowa w § 11 ust. 1 o kwotę kary umownej.
W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminów, o których mowa w § 11
ust. 2 Wykonawcy przysługuje prawo naliczenie odsetek nie wyższych niż ustawowe w
skali roku.
W przypadku 3-krotnego niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 1, przez
konkretnego radcę prawnego, adwokata, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 30
dni o dnia doręczenia mu wniosku o zastąpienie dotychczasowego radcy prawnego,
adwokata do wskazania innego radcy prawnego, adwokata, który będzie wykonywał
czynności świadczenia usług obsługi prawnej, będącej przedmiotem umowy, zgodnie
z postanowieniami przedmiotowej umowy.
W przypadku niewskazania w terminie określonym w ust. 3 nowego radcy prawnego,
adwokata Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia kary umownej w
wysokości 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych) za każdy rozpoczęty miesiąc
opóźnienia. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do pomniejszenia
należnej raty, o której mowa w § 11 ust. 1 o kwotę kary umownej.
Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.

ZMIANY UMOWY
§14
1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień przedmiotowej umowy w przypadkach:
1) ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku
od towarów i usług:
a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 9 ust. 2 przedmiotowej
umowy,
b) zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu
zmiany stawki podatku od towarów i usług części przedmiotu umowy,
c) do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części
przedmiotu umowy zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany
stawka podatku od towarów i usług,
d) zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową,
a nową stawką podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015r. poz. 2008r. z późn. zm.):
a) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia
z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
b) obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej
wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę

wynagrodzenia,
c) wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez
Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie
w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie
umowy o pracę, które bezpośrednio wykonują przedmiot umowy (o kwotę wynikającą
z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, a kwotą minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikające ze
zmienionych przepisów),
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:
a) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu
umowy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia
z uwagi na wyżej wymienioną okoliczność,
b) obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej
wymienioną okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia,
c) wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez
Wykonawcę w odniesieniu do niezrealizowanej części przedmiotu umowy jedynie
o różnicę między kosztami ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów.
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UBEZPIECZENIE OC
§ 15
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy (OC).
Dokument potwierdzający zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wraz
z dowodem opłacenia składki, powinien zostać dostarczony najpóźniej w dniu podpisania
umowy. Minimalna wymagana suma gwarancyjna – 1 mln euro na jedno i wszystkie
zdarzenia, w okresie ubezpieczenia. Najpóźniej na dzień przed końcem ochrony z polisy OC
złożonej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wznowienie
polisy na warunkach nie gorszych niż poprzednio wraz z dowodem opłacenia składki. W
przypadku nie złożenia polisy potwierdzającej kontynuację ubezpieczenia OC (wraz z
dowodem jej opłaceniem) Zamawiający zawrze ją na koszt Wykonawcy. Koszt
ubezpieczenia zostanie potrącony z najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1 Po upływie terminu obowiązywania umowy Wykonawca przekaże, w sposób uzgodniony
z przedstawicielem Zamawiającego całość prowadzonej dokumentacji oraz spraw
związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164

z późn.zm)
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2 z późn. zm.)
4) ustawa z dnia 26 maja 1982r. o adwokaturze (Dz. U. z 2016r. poz. 380 z późn. zm.)
5) ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016r. poz. 794 z późn.
zm.)
3.Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą w sposób polubowny, a w
przypadku gdyby nie doszło w terminie tygodnia do polubownego rozstrzygnięcia sporu,
Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
……………………………………….
Wykonawca

……………………………………
Zamawiający
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