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UMOWA NR 1/2021/UM/WW2021-2022
zawarta w dniu ………….. r. we Wrocławiu
pomiędzy:
Fundacją PRESTO, ul. Łukasińskiego 10, 50-436 Wrocław, NIP 8952202614, REGON 382614750
reprezentowaną przez Joannę Cegielską-Kędzia
zwaną dalej Zleceniodawcą,
a
………………………
reprezentowaną przez …………………………………
zwaną dalej Zleceniobiorcą,
o następującej treści:
Preambuła
1. Niniejszą umowę Strony zawarły w wyniku prowadzonego postępowania nr …………….. z dnia ……………..
2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach zadania pn. Wyprawka
Wrocławska 2021-2022 – numer umowy o dofinansowanie …………………… z dnia ……………………………...
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest „Pomoc prawna przy realizacji zadania Wyprawka Wrocławska 2021-2022”
w okresie …………………………. r. poprzez wykonanie w szczególności czynności, o których mowa w § 2.
§2
1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia polegającego w szczególności na:
a)
-

podejmowaniu wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, a związanych
z zagadnieniami prawnymi, m.in.:
udzielaniu porad prawnych;
sporządzaniu opinii prawnych;
opracowywaniu projektu dokumentów, aktów prawnych, pism,
występowanie przed sądami i urzędami,
pomoc prawna w zakresie zagadnień związanych z zatrudnianiem osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;

b) podejmowaniu wszelkich czynności niezbędnych do wykonania planu zamówień publicznych
w zadaniu, zgodnie z prawem krajowym i prawem wspólnotowym;
c)

przygotowaniu i przeprowadzeniu we współpracy z Zamawiającym postępowań o udzielenie zamówień
publicznych pozostających do realizacji przez Zamawiającego;

d) doradztwie i opiniowaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie
objętym zadaniem;
e)

terminowe przygotowywanie i składanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych w zadaniu;

f)

bieżące konsultowanie i opiniowanie na żądanie koordynatora zadania wszelkich zagadnień dotyczących
zamówień publicznych w zadaniu,
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g)

udział w kontrolach i audytach oraz współpraca z przedstawicielami instytucji kontrolujących;

h) udzielaniu asysty (aktywny udział/obecność) w czasie kontroli/analizy dokumentów z zakresu zamówień
publicznych - w sytuacji, gdy to będzie miało miejsce po zakończeniu okresu obowiązywania umowy,
a dotyczyć będzie to przeprowadzonych w ramach umowy postępowań;
i)

reprezentacji Zamawiającego przed organami państwowymi, m.in. UZP;

j)

udzielaniu asysty (aktywny udział/obecność) w czasie kontroli/analizy dokumentów wypracowanych
w ramach zadania;

k)

udziału w zebraniach, spotkaniach i naradach związanych z realizacją zadania na żądanie koordynatora
zadania;

l)

stosowaniu w dokumentacji objętej zadaniem wytycznych, zaleceń, w tym właściwych oznaczeń
i logotypów zgodnie z zasadami promocji i oznakowania zadań publicznych;

m) dostępności od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 - 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy).
2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie
z posiadaną wiedzą i standardami postępowania;
b)
sporządzania i przekazywania na żądanie Zleceniodawcy dodatkowych informacji dotyczących realizacji
niniejszej umowy;
c)
przygotowania i przedłożenia sprawozdania z podaniem realizowanych czynności;
d)
przesyłania odpowiedzi na zagadnienia poruszane drogą mailową najpóźniej następnego dnia
roboczego za wyjątkiem sytuacji, gdy zamawiający i wykonawca ustalą inaczej.
e)
współpracy z pracownikami Zleceniodawcy w zakresie świadczonych usług.
a)

§3
1.
2.

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę i udokumentowane kwalifikacje niezbędne do wykonania
niniejszego przedmiotu umowy.
Zleceniobiorca oświadcza, że zgadza się na wykorzystanie przez Fundację PRESTO swojego wizerunku
w związku z realizacją zadania „Wyprawka Wrocławska 2021-2022”.
§4

1. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy całkowitego
wynagrodzenia w wysokości nie przekraczającej ………..złotych (słownie: ………………….. ), według następującej
kalkulacji:
a) ………… brutto (za miesiąc świadczenia usługi, o których mowa w § 2 ust. 1) x 24 miesiące = ….. złotych ;
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowe i terminowe dostarczenie Zleceniodawcy faktury oraz
sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt c).
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania przez Zleceniodawcę.
4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania,
o którym mowa w punkcie c, przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie powyżej 30 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania, tylko
i wyłącznie w przypadku kiedy Zamawiający nie otrzyma terminowo środków finansowych w ramach umowy,
o której mowa w preambule punkt 2.
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6.

Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie stanowi jedyne wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy za
wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jego realizacją oraz wyczerpuje wszelkie
roszczenia Zleceniobiorcy z tego tytułu.
§5

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………... do ………………………….
§6
1.

2.

Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
a) z upływem czasu, na jaki była zawarta;
b) na mocy porozumienia stron;
c) wypowiedzenia przez każdą ze stron z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
§7

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość przy
realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji podlegających ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie
danych osobowych oraz do zapewnienia zachowania tych informacji w tajemnicy.
§8
1. Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów:
1) jeżeli Zleceniobiorca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po
stronie Zleceniodawcy – w wysokości 30% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;
2) w razie wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy –
w wysokości 50% kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
2. Jeżeli Zleceniodawca poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, przysługuje mu roszczenie
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany mniejszej umowy wymagają pisemnego oświadczenia obu stron pod rygorem nieważności.
§ 11
W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub niezgodnego z zawartymi w niniejszej umowie
ustaleniami Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
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§ 12
1.
2.
3.

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy zbywać żadnych wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy, w tym również odsetek za opóźnienie płatności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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