
U M O W A   Nr 19/2018
na  świadczenie  obsługi  prawnej

zawarta w dniu ..…………. lipca 2018r. w Busku – Zdroju pomiędzy:
Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,  NIP: 655-187-96-46,
zwaną  w  dalszej  części  umowy  „Nabywcą”, –  reprezentowaną  przez  mgr  inż.
Mariana Ragana – Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Grotta3A,
28-100 Busko-Zdrój, zwaną w dalszej części umowy „Odbiorcą”,
przy  kontrasygnacie  …………………………..  –  Głównej  Księgowej  Buskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji,    
a
………………………………………..……………...,  NIP:  ……………………….,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1.
Odbiorca  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  na  podstawie  niniejszej  umowy
do świadczenia na rzecz Odbiorcy bieżącej obsługi prawnej, a w szczególności: 
(1)  doradztwo  prawne,  konsultacje  i  udzielanie  opinii  prawnych  w  sprawach
związanych z działalnością Odbiorcy;
(2)  bieżące  udzielanie  interpretacji  i  porad prawnych  oraz  wyjaśnień  w zakresie
stosowania prawa;
(3) sporządzanie opinii prawnych i innych opracowań prawnych na piśmie, 
(4)  opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych,
(5) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń dyrektora
oraz innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Odbiorcy;
(6)  sygnalizowanie zapowiedzi  lub zmian obowiązujących przepisów związanych
z działalnością Odbiorcy;
(7)  udzielanie  wyjaśnień  i  informacji  pracownikom  Buskiego  Ośrodka  Sportu
i  Rekreacji,  w  kwestiach  prawnych  związanych  z  wykonywanymi  obowiązkami
na poszczególnych stanowiskach.

§ 2.
1.  Wykonawca  będzie  wykonywał  obowiązki  wynikające  z  niniejszej  umowy
w siedzibie własnej lub Odbiorcy.
2.  Odbiorca zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji
i  dokumentów potrzebnych do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem
niezbędnego wyprzedzenia czasowego.

§3.
Wykonawca oświadcza, że:
(1)  z  mocy  ustawy  o  radcach  prawnych  zobowiązany  jest  do  przestrzegania
tajemnicy  zawodowej.  Tajemnicą  objęte  są  wszelkie  informacje,  o  których
Wykonawca dowiedział się w związku lub przy okazji świadczenia obsługi prawnej
Odbiorcy;
(2)  złożył  u  Odbiorcy  oświadczenie  osoby  fizycznej  prowadzącej  działalność
gospodarczą,  przyjmowaną  w  celu  ustalenia  obowiązku  stosowania  minimalnej
stawki godzinowej, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.



(3)  posiada  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  za  ewentualne  szkody
mogące wyniknąć z jego działań dla Nabywcy.

§ 4.
1.  Za  wykonanie  czynności,  o  których  mowa  w  §  1.  Wykonawcy  przysługuje
miesięczne wynagrodzenie w kwocie …… zł netto (słownie: ………. złotych netto),
plus obowiązujący podatek VAT.
2.  Podstawą  rozliczeń  stron  będzie  faktura  VAT wystawiona  przez  Wykonawcę
ostatniego roboczego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
3. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo
wystawionej  faktury  VAT  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez
Wykonawcę.

§ 5.
1.  Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia  01 sierpnia 2018r.
do dnia 31 grudnia 2018r. z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony.
2.  Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6.
1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą
dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego
sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu  powszechnego  właściwego
dla siedziby Nabywcy.

§ 7
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Podpisy i pieczęcie  Nabywcy:                                                               Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy:


