Załącznik Nr 4 – Umowa

Wykaz istotnych postanowień (wzór wstępny umowy) ………
UMOWA Nr …
zawarta w dniu ………… 2017 r. w Rzeszowie pomiędzy:
Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z siedzibą w Rzeszowie,
35-959 Rzeszów Al. Wyzwolenia 6, NIP: 517 02 83 749, REGON 180411226
wpisanym do Rejestrów Związków Międzygminnych MSWiA dnia 5.02.2009 r. pod poz.289,
reprezentowanym przez:
1.
2.

………………………………….
………………………………….

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej,
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a
…………………………………………………………….. w …..……………,
ul. ….........................., NIP………………………..,

reprezentowanym przez:
1.

………………………………..

zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą,
„Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” toczy się
w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.

§1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi pomocy prawnej na rzecz Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w ramach projektu pt. „Rozwój gospodarki
niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie
zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” Projekt współfinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny
transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (zwanego dalej Projektem).

Zleceniobiorca jest zobowiązany do:
a) udzielania opinii prawnych i porad prawnych oraz wyjaśniania zasad stosowania
przepisów prawa, w tym w zakresie prawa samorządu terytorialnego, prawa
zamówień publicznych, prawa finansów publicznych, prawa podatkowego
związanych z realizacją projektu,
b) doradztwa prawnego przy tworzeniu wewnętrznych regulaminów i procedur
realizacji projektu,
c) weryfikacji i opiniowania dokumentów związanych z udzielaniem zamówień przy
realizacji projektu,
d) doradztwo prawne w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
e) przygotowywanie i opiniowanie umów oraz porozumień, których stroną jest
Zleceniodawca, oraz pism kierowanych do podmiotów trzecich,
f) uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub
rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest Zleceniodawca,
g) reprezentowanie procesowe beneficjenta w sporach z wykonawcami zamówień,
oraz osobami trzecimi, przed sądami, organami administracji publicznej i
Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie powierzonych spraw związanych z
realizacją projektu,
h) doradztwo prawne na rzecz beneficjenta w trakcie kontroli projektu, w tym
analiza prawna protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych oraz
przygotowywanie lub konsultacja prawna uwag i zarzutów do protokołów
kontroli;
2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
a) Oferta wykonawcy z dnia ……
b) Zapytanie ofertowe nr ……….. z dnia …………..
§2
Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” zobowiązuje się do udostępnienia
Zleceniobiorcy wszelkich dokumentów, danych i informacji niezbędnych do należytego
wykonania niniejszej umowy.

§3
Dokumenty, dane i informacje, o których mowa w § 2 będą odbierane osobiście w siedzibie
Zleceniodawcy, bądź też doręczane do Zleceniobiorcy za pomocą faksu, poczty elektronicznej
lub w inny sposób uzgodniony przez Strony.

§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.03.2019 roku.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
uwzględniającymi wewnętrzne regulacje Zleceniodawcy, rzeczowo, według najlepszej
woli i najwyższej jakości, dochowując należytej staranności wynikającej ze zdobytej
wiedzy, doświadczenia i zasad etyki zawodowej, mając na celu ochronę prawną interesów
Zleceniodawcy.
3. Zleceniobiorca będzie świadczył pomoc prawną podczas stałych dyżurów w siedzibie
Zleceniodawcy w wymiarze cztery godziny tygodniowo, a w razie takiej potrzeby w
innych miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę tj. w sądach, organach administracji
publicznej oraz innych miejscach, w których świadczenie pomocy prawnej będzie
uzasadnione charakterem świadczonej usługi oraz interesem Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca może wykonywać przedmiot umowy zdalnie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub w drodze bieżących konsultacji telefonicznych.
5. Termin, miejsce i tematyka wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy
będą każdorazowo ustalane w oparciu o aktualne potrzeby Zleceniodawcy.
6. W razie wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do
zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów i innych materiałów, jakie sporządził lub
otrzymał w czasie trwania Umowy w związku lub przy okazji jej wykonywania, najpóźniej
w dniu, w którym nastąpiło ustanie, odstąpienie albo wygaśnięcie umowy.
§5
1. Strony ustalają miesięczne wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy w wysokości ………………
zł netto (słownie: ………………….netto) plus należny podatek Vat w wysokości
………………………..
(Słownie:
………………………..),
Brutto
……………………….zł.
2. Płatność dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze/rachunku, sporządzonej przez Zleceniobiorcę w terminie 21 dni od dnia
doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
3. Przy opóźnieniach z tytułu zapłaty za usługę Zleceniobiorca nie będzie naliczał odsetek.
4. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w przypadku reprezentowania
Zleceniodawcy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych Zleceniobiorcy należą się
koszty zastępstwa procesowego zasądzonego orzeczeniem sądowym od strony przeciwnej
oraz koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym przyznane przez organ
egzekucyjny.
§6
Umowa finansowana jest ze środków własnych Zleceniodawcy.

§7
1. Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) W zakresie zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy – w przypadku zmiany przepisów
dotyczących obowiązującej stawki VAT;
b) Konieczności dokonania zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych lub zmian przedstawicieli
Stron czy ich danych.
c) Konieczności zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) za każdą odmowę świadczenia pomocy prawnej karę umowną w wysokości 300,00 zł.
b) za naruszenie przez Zleceniobiorcę zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 6 karę w
wysokości 300,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
c) za skierowanie przez Zleceniobiorcę do realizacji Umowy osób nie spełniających
określonych w zapytaniu ofertowym wymagań karę w wysokości 300,00 zł za każdy
stwierdzony przez Zleceniodawcę przypadek.
2.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia należnego
Zleceniobiorcy w każdym czasie.

3.

Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

§9
1. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez uzasadnienia
zachowując termin 10 dniowy i formę pisemną w następujących przypadkach:
a) Rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień Umowy. Przed
wypowiedzeniem Umowy Zleceniodawca wzywa na piśmie Zleceniobiorcę do
usunięcia naruszeń Umowy lub udzielenia stosownych wyjaśnień w terminie 5
dni roboczych liczonych od terminu otrzymania wezwania.
b) Zleceniobiorca nie przystąpi do wykonywania umowy w terminie, o którym
mowa w § 4 ust. 1.
c) Naruszenia przez Zleceniobiorcę zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 6.
2. Zleceniobiorcy przysługuje
prawo
wypowiedzenia
Umowy
w
trybie
natychmiastowym w przypadku, gdy Zleceniodawca zalega z zapłatą zobowiązań
wobec Zleceniobiorcy, za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego za wykonane i potwierdzone przez Zleceniodawcę usługi
będące przedmiotem Umowy na dzień odstąpienia od Umowy.

§ 10
1. Z chwilą złożenia przez Zleceniodawcę (w jakiejkolwiek formie) dokumentów, będących
wynikiem realizacji przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy, następuje przeniesienie na
Zleceniodawcę przysługujących do nich majątkowych praw autorskich.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 następuje bez
ograniczeń, co do liczby egzemplarzy, czasu oraz terytorium.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5 Umowy.
4. Równocześnie z przeniesieniem praw autorskich Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę
własność do wszelkich dokumentów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją
Umowy, które przekaże Zleceniodawcy stosownie do postanowień Umowy.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

………………………………
Zleceniodawca

……………………………
Zleceniobiorca

