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Załącznik nr 4 

 

UMOWA nr ……/14 

O ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ 

 

zawarta w dniu .............2014 r. w Krakowie pomiędzy: 

 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej –pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, reprezentowanym 

przez: 

mgr Teresę Zalewińską-Cieślik - Dyrektora  

zwanym dalej Zamawiającym  

 

a  

 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Strony zgodnie oświadczają, że umowa zawarta jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 

z późn. zm.). 

 

§ 1 

 

Wykonawca oświadcza, że osoba wykonująca czynności objęte niniejszą umową jest wpisana 

na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką, zgodnie z art. 65 ustawy 

z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze – (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188 

z późn. zm.)/listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, 

zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 

r., nr 10 poz. 65 z późn. zm.) [odpowiednie skreślić], i na tej podstawie może podejmować 

wszelkie czynności, przewidziane przepisami wyżej wymienionej ustawy. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonywanie stałej obsługi prawnej w zakresie 

określonym w załączniku nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”. 

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy warunki pracy umożliwiające właściwe wykonywanie 

zleconych czynności oraz zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy informacji i 

dokumentów niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usług. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności na bieżąco z należytą 

starannością, rzetelnie, zgodnie z ustawą regulującą zasady wykonywania zawodu radcy 

prawnego, zasadami etyki zawodowej oraz z uwzględnieniem interesów Zamawiającego.  
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4. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy zobowiązany jest do działania z 

należytą starannością wynikającą z zawodowego prowadzenia działalności oraz 

odpowiada za jakość, terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług będących przedmiotem umowy osobiście 

lub przez osoby wskazane w „Wykazie osób”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej 

umowy, do przekazywania wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 

prawidłowego wykonywania umowy. 

7. Wykonawca może nie przyjąć sprawy do prowadzenia w przypadku, gdy byłoby to 

sprzeczne z ustawą, o której mowa w § 1 lub z zasadami etyki radcy prawnego. 

 

§ 3 

 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, powierzyć wykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 5 

umowy.  

 

§ 4 

 

1. Wykonawca gwarantuje posiadanie ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, związanej z wykonywaniem czynności z zakresu świadczenia obsługi prawnej, 

przez cały czas trwania umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej 

umowy traktować będą jako poufne i żadna ze Stron nie będzie ich ujawniać osobom 

trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony umowy oraz, że będzie wykorzystywać je 

jedynie do realizacji zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Zobowiązanie powyższe nie dotyczy sytuacji udostępnienia informacji poufnych 

upoważnionym władzom lub organom administracyjnym, na ich prawnie uzasadnione 

żądanie. 

4. Wszelkie dokumenty, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, pozostają własnością 

Zamawiającego, a po wykonaniu usług, Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu 

Zamawiającemu. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu 

niniejszej umowy.  

 

§ 5 

 

1. Zlecane czynności Wykonawca będzie wykonywać, co najmniej raz w tygodniu przez 5 

godzin w czasie pracy Zamawiającego (tj. między godz. 8.00 a 15.05), w siedzibie 

Zamawiającego, poza siedzibą Zamawiającego z częstotliwością i w miejscu niezbędnym 

do wykonania obsługi prawnej Zamawiającego. Dni pracy oraz godziny wykonywania 

zleceń zostaną szczegółowo ustalone pomiędzy Stronami. 

2. Obsługa prawna świadczona będzie w dniach niebędących dniami ustawowo wolnymi od 

pracy. 

3. Zamawiający będzie formułował swoje pytania i przedstawiał problemy bezpośrednio 

Wykonawcy w czasie pobytu w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku nieobecności 

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną, 

na numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej wskazany w § 10 umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi w formie opinii na zapytanie 

prawne, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych, od dnia otrzymania zapytania. W 

przypadkach pilnych Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy od wskazanego 

powyżej (po uzgodnieniu z Wykonawcą). W sprawach skomplikowanych, na wniosek 

Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin udzielenia odpowiedzi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego na każde żądanie, o stanie 

zaawansowania prac związanych z realizacją zleceń. 

6. Wszelkie rezultaty działalności Wykonawcy, w tym opinie, pisma, jakiekolwiek wzory 

dokumentów związanych ze świadczeniem usługi stanowią własność Zamawiającego z 

chwilą ich wydania.  

 

 

§ 6 

 

1. Z tytułu wykonywania umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

miesięczne w wysokości ................. zł brutto (słownie:................. złotych), w tym 

wynagrodzenie netto w wysokości ............. zł (słownie:.................. złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie 

faktury. 

3. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, 

przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy. 

4. Dodatkowo Wykonawcy wypłacane będą koszty zastępstwa procesowego wynikające z 

reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed 

innymi organami, w wysokości ustalonej w orzeczeniu, zapadłym w danym 

postępowaniu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT/ rachunku, wystawionej 

po ściągnięciu lub wpłaceniu całości lub części kwot z tego tytułu na rzecz 

Zamawiającego. Do kwoty powyższej zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej 

wysokości. 

5. Koszty postępowania, tj. opłaty sądowe, skarbowe, kancelaryjne i inne należności 

związane z postępowaniem, wynikające z obowiązujących przepisów będzie ponosił 

Zamawiający. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w przypadku: 

a. nienależytego wykonania lub niewykonania zleconych prac na skutek okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 1 - miesięcznego 

wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 lub do wysokości kwoty zapłaconej przez 

Zamawiającego z tytułu powierzenia wykonania lub dalszego wykonania zleconych 

prac osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, 

b. opóźnienia w wykonaniu zleconych prac, w wysokości 0,1% wartości brutto, 

ustalonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych uregulowanych w 

Kodeksie cywilnym. 

3. Wierzytelności z tytułu kar umownych będą potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

wyłączają zdarzenia siły wyższej.  
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§ 8 

 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści złożonej oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazanych przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie, w „Wykazie osób” stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności lub zdarzenia losowego 

uniemożliwiającego wskazanej w ofercie osobie wykonywanie czynności wynikających z 

zawartej umowy lub, gdy nastąpiła utrata uprawnień do wykonywania takich czynności, 

czego Strony nie mogły przewidzieć przed podpisaniem umowy. W powyższym 

przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować inną, niewymienioną w 

„Wykazie osób”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy osobę, zdolną do 

wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, o kwalifikacjach i 

doświadczeniu wynikających z postanowień SIWZ. Zmiana musi zostać zaakceptowana 

przez obie Strony umowy oraz nie może spowodować zwiększenia ceny za realizację 

przedmiotu umowy, nie może również wpłynąć na termin i jakość realizowanych usług. 

Zmiana musi być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany umowy w zakresie wartości brutto w 

przypadku wprowadzenia innej stawki podatku VAT, niż wskazana jako obowiązująca na 

dzień składania ofert. Zmiana stawki podatku od towarów i usług następuje z dniem 

wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę podatku od towarów i 

usług. 

 

§ 9 

 

1. Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 31-12-2014 r. 

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę, na podstawie pisemnego oświadczenia, 

z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zleconych prac, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej z 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku nieuzasadnionego zaprzestania przez Wykonawcę 

wykonywania niniejszej umowy. 

7. Przed zakończeniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowe 

sprawozdanie z prowadzonych przez Wykonawcę spraw z uwzględnieniem stopnia ich 

realizacji. 

 

§ 10 
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Strony ustalają, że korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana na 

następujące adresy: 

-  do Zamawiającego: Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, tel. 12 428 7383, adresy 

poczty elektronicznej: a.zielinska@kcr.pl lub m.chudzik@kcr.pl, 

-  do Wykonawcy: ............................................, numer telefonu i adres poczty 

elektronicznej osoby wykonującej umowę ze strony Wykonawcy, wskazany w 

Wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 11 

 

1. W przypadku powstania sporu w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej 

umowy właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy dla 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. 

zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dl 

Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  

 

mailto:a.zielinska@kcr.pl
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Załącznik nr 1 do umowy nr ......... z dnia ................ 

 

 

ZAKRES STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ 

 

Stała obsługa prawna obejmuje w szczególności: 

1) doradztwo prawne z zakresu: prawa cywilnego, prawa pracy, handlowego, 

podatkowego, prawa dotyczącego prowadzenia działalności leczniczej, zamówień 

publicznych, rachunkowości, finansów publicznych - bieżące udzielanie ustnych porad 

prawnych oraz sporządzanie pisemnych opinii; 

2) sporządzanie, opiniowanie, parafowanie projektów umów, zarządzeń, regulaminów oraz 

innych niezbędnych dokumentów; 

3) sporządzanie pism w trakcie postępowań sądowych, przed organami administracji 

publicznej i samorządowej oraz innych instytucji; 

4) wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania postępowań oraz pomoc przy 

prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 

5) wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania i opiniowanie materiałów związanych 

z konkursami prowadzonymi w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej; 

6) reprezentację Zamawiającego przed sądami powszechnymi oraz organami administracji 

publicznej, samorządowej, przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w razie potrzeby 

przed innymi instytucjami; 

7) informacja prawna w zakresie stanu prawnego, możliwych ocen prawnych okoliczności, 

w sprawach dotyczących postępowań przed Naczelną Izbą Lekarską i innymi organami 

publicznymi w zakresie ewentualnych zarzutów dyscyplinarnych osób wykonujących 

świadczenia medyczne u Zamawiającego; 

8) obsługa prawna w zakresie przygotowania dokumentacji medycznej w związku z 

wezwaniami upoważnionych organów ścigania, postępowaniami prowadzonymi przed 

Sądami i innymi organami, w tym ubezpieczycielami oraz na żądanie uprawnionych 

osób fizycznych; 

9) opiniowanie pism dotyczących praw pacjenta; 

10) przygotowywanie korespondencji w zakresie ewentualnych postępowań egzekucyjnych 

i roszczeń osób trzecich; 

11) poradnictwo związane z bieżącą odpowiedzialnością cywilną Zamawiającego; 

12) udział w opracowywaniu procedur w zakresie dokumentacji oraz procedur medycznych, 

konsultacje w tym zakresie; 

13) prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód przedsądowych w zakresie roszczeń i sporów 

pracowniczych; 

14) podejmowanie wszelkich wymaganych prawem czynności, niezbędnych do skutecznej 

ochrony prawnej interesów Zamawiającego; 

15) bieżące informowanie o zmianach przepisów prawa związanych z działalnością 

Zamawiającego; 

16) pozostałe prace zlecane przez Zamawiającego, niewymienione powyżej, a związane z 

przedmiotem zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ........ z dnia ................ 

 

 

WYKAZ OSÓB 

 

 

LP. Nazwisko i imię 

Kwalifikacje 

zawodowe/posiadane 

uprawnienia 

Nr 

uprawnień 

Nr 

telefonu 
E-mail 

1.   

 

   

 

 

 

 


