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UMOWA
Nr AO.272.1A.2020 tvrlpis ./.7.(!(.Nft1L...ru/,t{frnl
na obsluge prawnq

zawafta w dniu 2 grudnia 2020 r, w Lubartowie pomiqdzy:

Gminq Miasto Lubart6w, ul. Jana Pawla ll 12,21 - 100 Lubart6w, NIP: 714 - 19 - 01 -
186, REGON:431019388,

reprezentowanE pzez Burmistza - Kzysztofa paSnika
pzy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Lucyny Biskup

zwanq dalej GMIN{

a

Kancelariq Adwokackq Malgorzaty Arciuch, ul. Lubelska 2e, lok. 201 , 24-100 Pulawy,

. NIP:716- 253 - 98 - 27

zwanEdalej KANCELARIA

o nastqpujqcej treSci:

sl
1. Kancelaria zobowiqzuje sie, poczynajqc od dnia zawarcia niniejszej umowy do

prowadzenia obslugi prawnej Gminy obejmujqcej:

a) udzielenie porad prawnych i konsultacji dla:

- Wydzialow: Administracyjno-Organizacyjnego; Finans6w; Spraw Obywatelskich;

Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnqtrznych; Infrastruktury Miejskiej; Promocji,

Kultury, Sportu i Komunikacji Spolecznej; Oswiaty; Nieruchomo6ci, Planowania

Pzestzennego i Rolnictwa;

- Uzqdu Stanu Cywilnego;

- Biur: Zamowieh Publicznych oraz ds. lnformatyki;

b) opiniowanie projektow aktow normatywnych;

c) spozqdzanie pisemnych opinii prawnych;

d) zastqpstwo prawne pzed sqdami lub organami administracji paristwowej na

podstawie udzielonego pelnomocnictwa;

e) uzyskiwanie i skladanie na dziennik podawczy Gminy wszelkich prawomocnych

orzeczen lub ugod koriczqcych postgpowanie w sprawie prowadzonej pzez

Kancelariq.

2. CzynnoSci Kancelarii w ramach niniejszej umowy bqdq podejmowane przez Kancelariq,

tzn. przez prawnikow Kancelarii, wykwalifikowanych wsp6lpracownik6w oraz
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pracownikow Kancelarii, kt6rym zostaly powierzone Oo *y*onrnia, Kancelaria ma prawo

powierzy6 wykonanie zlecenia innym osobom posiadajqcym kwalifikacje prawnicze. Do

odpowiedzialnoSci Kancelarii i zastqpcy stosuje siq postanowienia art. 738 Kodeksu

cywilnego.

Czas i miejsce Swiadczenia czynnoSci w ramach niniejszej umowy bgdq ustalane pzez

strony, w zale2no6ci od potrzeb Gminy i z uwzglgdnieniem mo2liwoSci Kancelarii w ten

sposob, i2 czynnoSci Swiadczone bqdq w siedzibie Kancelarii, a w razie potrzeby strony

uzgadnialy bqdq z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem konkretny dzielt

Swiadczenia czynno5ci w siedzibie Gminy.

Swiadczenie pomocy prawnej w zakresie wynikajqcym z umowy odbywa6 siq bqdzie

w siedzibie Gminy, w wymiaze co najmniej 6 godzin w kazdym tygodniu, Gmina

zapewnia pomieszczenie (miejsce) dla prawidlowego Swiadczenia pomocy prawnej.

Niniejsza umowa nie zobowiqzu)e Kancelarii do podejmowania 2adnych innych czynno6ci

doradztwa prawnego ni2 wskazane w pkt 1.

Kancelaria zobowiqzuje sig na koniec kaZdego miesiqca pzekazae harmonogram

dyzurow w siedzibie Gminy na kolejny miesiqc, w przypadku ewentualnych zmian

poinformuje o nich z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Kancelaria oSwiadcza, 2e Swiadczy obslugg prawnq w ramach prowadzonej dzialalnoSci

gospodarczej i wykonywanego zawodu adwokata na zasadach opisanych w ustawie

z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze, a tak2e posiada ubezpieczenie

odpowiedzialnoSci cywilnej.

8. Strony zgodnie ustalajq, i2 odpowiedzialnoSC Kancelarii za szkody wyrzqdzone

w zwiqzku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej umowy jest ograniczona

do wysokoSci kwoty wynikajqcej z posiadanej przez Kancelariq odpowiedniej umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej.

s2

Kancelaria zobowiqzuje siq do zapewnienia odpowiedniego potencjalu wykwalifikowanych

os6b, w celu zapewnienia bie2qcej iterminowej obstugi prawnej Gminy.

4.
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Gmina zobowiqzuje siq do:

1. Przekazywania Kancelarii calo6ci posiadanej dokumentacji prawnej orcz

wszelkich informacji dotyczqcych stanu faktycznego i stosunk6w prawnych, maj

wplyw na zakres zleconej obslugi prawnej;

2. Przekazywania Kancelarii wszelkich dokumentow i zapylan niezwlocznie, w

umozliwiajqcy udzielenie odpowiedzi w terminie, w szczeg6lnoSci w

korespondencj i sqdowej lub urzqdowej ;

Pokrycia wszystkich bqd2 zwrotu koszt6w uzqdowych zwiqzanych ze

powierzonymi Kancelarii. Strony mogq uzgodni6 poniesienie tego kosztu

ptzez Gming. Uzgodnienie takie mo2e nastqpi6 pisemnie, telefonicznie, mailowo

osobiScie na spotkaniu. Je2eli takie uzgodnienie zostanie poczynione w odn

do oplaty urzqdowej Kancelaria wska2e Gminie termin i rachunek bankowy

instytucji celem dokonania danej oplaty urzgdowej bezpoSrednio pzez Gming.

pzekazanie Kancelarii w terminie dowodu uiszczenia danej oplaty urzqdowej pzez
Gminq, zwalnia Kancelariq z wszelkiej odpowiedzialno5ci za spowodowane tym nie

dotzymanie termin6w proceduralnych w danej sprawie.
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Kancelarii pzysluguje wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko6ci 3 600 ztotych netto

miesiqcznie (slownie: tzy tysiqce sze66set zlotych 00/100). W ramach wynagrodzenia

ryczaltowego Kancelaria bqdzie Swiadczyd pomoc prawnA do 40 godzin w kazdym

miesiqcu.

Wykonywanie czynno6ci ponad limit okre6lony w pkt 1 wymaga zawiadomienia Gminy

w formie dokumentowej.

Ponad wynagrodzenie ryczaltowe Kancelarii pzysluguje wynagrodzenie dodatkowe

w wysoko6ci 150 zlotych netto (slownie: sto pigidziesiqt zlotych 00/100) za kaldq
godzinq pzepracowanq ponad okre6lony w pkt 1 limit.

W pzypadku zastqpstwa procesowego pzed sqdami i organami administracji publicznej

wykonywanego przez Kancelariq, Kancelarii pzysluguje dodatkowo wynagrodzenie

1.

4.
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w wysokosci 75o/o zasqdzonej na tzecz Gminy i wyegzekwowanej od strony przeciwnej

tytutem zwrotu kosztow zastepstwa procesowego,

5. Do kwoty wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarow i uslug wedlug stawki

obowiqzujqcej w dacie wystawienia faktury VAT.

6. Wynagrodzenie bqdzie platne na podstawie miesiqcznych faktur VAT Kancelarii

w terminie 7 dni od daty dorqczenia faktury VAT Gminie, przelewem na rachunek

bankowy Kancelarii wskazany na fakturze. Do faktur zalqczony bqdzie opis czynnoSci

wykonanych przez Kancelariq oraz zestawienie czasu po6wiqconego na ich wykonanie

okreSlanego z dokladnoSciq do kazdego rozpoczqtego kwadransa.

7. Wynagrodzenie okreSlone w pkt 4 bqdzie platne na podstawie faktur VAT Kancelarii

wystawionych w terminie nie krotszym ni2 7 dni od daty potwierdzenia przez Gminq

wyegzekwowania od strony przeciwnej zwrotu koszt6w zastgpstwa procesowego.

s5

1. Do wynagrodzenia Kancelarii zostajq doliczone uzasadnione dodatkowe koszty

Swiadczenia pomocy prawnej, obejmujqce w szczeg6lno6ci koszty dojazdu ptzy

wyjazdach zleconych pzez Gminq poza siedzibq Kancelarii, koszty tlumaczefi zwyklych

i przysiqglych.

2. Zwrot koszt6w podro2y w ramach kosztow delegacji jest pokrywany wedlug

nastgpujqcych zasad:

a) w przypadku przejazdu samochodem: koszty benzyny, oplat drogowych, parking6w;

b) w przypadku pzqazdu kolejq: bilety pierwszej klasy otaz przejazd taksowkq

do miejsca wykonywania czynno6ci (sqd, uzqd, miejsce spotkania);

c) w przypadku noclegu: koszty noclegu w pokoju jednoosobowym w hotelu 3-

gwiazdkowym.

3. Koszty sq doliczane do wynagrodzenia w kwotach netto (bez VAT), chyba 2e ze wzglqdu

na obowiqzujqce pzepisy prawa Kancelaria nie mo2e odliczyc VAT od danego kosztu;

w takim pzypadku wynagrodzenie zostaje zwiqkszone o koszt wtazz podatkiem VAT.
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1. Osobq odpowiedzialnq ze strony Gminy za odbieranie i pzekazywanie wszelkich

informacji, dokument6w i material6w bqdzie Tomasz Szottek (e-mail

sekretaz@um. lubartow. pl, tel. 81 -855-22-73) lub osoba upowa2niona.

2, Za prawidlowq realizacjq niniejszej Umowy ze strony Kancelarii odpowiada adwokat

Malgorzata Arciuch (uml@obslusaprawna.com, tel. 81 888 04 73).
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Strony zobowiqzujq sig zachowa6 w bezwzglqdnej tajemnicy i nie przekazywa6, ujawnia6 ani

nie wykozystywa6 bez zgody drugiej Strony, wyra2onej na piSmie pod rygorem niewa2no6ci,

wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji

posiadajqcych warto6d gospodarczq dla drugiej strony, w tym dotyczqcych tre6ci niniejszej 
,

Umowy, zaangahowanych podmiot6w wsp6lpracujqcych przy jei realizacji, chyba 2e stan

tajemnicy wobec tych informacji ustal i sq one znane publicznie lub ich ujawnienia 2qda

uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treSci, jednak2e tylko w niezbqdnym

zakresie. Niniejsze zobowiqzanie do zachowania poufnoSci wygasa z uplywem 3 lat od dnia

r ozwiqzania n i n iejszej u m owy.
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1. Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony od dnia 01.12,2020 r,oky.,do dnia 30.11.2021

roku.

2, Kazdej ze stron pzysluguje prawo rozwiqzania umowy z zachowaniem

jednomiesiecznego terminu wypowiedzenia, z wa2nych powod6w.

se

Wypowiedzenie umowy przez kt6rqkolwiek ze stron oznaczat bqdzie wypowiedzenie

wszelkich pelnomocnictw, jakie Kancelaria otzymala od Gminy oraz r6wnoznaczne bqdzie

.z o$wiadczeniem Gminy o zwolnieniu Kancelarii z obowiqzku dalszego prowadzenia

wszelkich spraw Gminy.

s10

Zmiany niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

s11

W pzypadku zaistnienia spor6w zwiqzanych z realizacjq niniejszej umowy, Strony dotozq

wszelkich starah do ich polubownego rozstrzygnigcia, w pzypadku jednak skierowania przez
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kt6rqkolwiek ze Stron roszczefi na drogq postqpowania sqdowego spory bgda

rozstzygane pzez sqd powszechny wla6ciwy dla siedziby Kancelarii,

s12

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq, a dotyczqcych jej pzedmiotu, majq

zastosowanie pzepisy prawa polskiego.

W razie gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okazalo siq niewa2ne albo

bezskuteczne - nie wplynie to na wa2no6d i skutecznoSd pozostalej czq6ci umowy, je2eli

nie zostanie naruszona jej istota, W takim przypadku Strony dolo2q nalezytej

staranno6ci, aby takie postanowienie umowne jak najszybciej zastqpi6 nowym

odpowiadajqcym woli umawiajqcych sie Stron. W pzypadku niedoj6cia Stron do

porozumienia umowa pozostanie wa2na, a w miejsce postanowiefi uznanych za

niewa2ne lub bezskutecznych wejdq powszechnie obowiqzujqce przepisy prawa.

s13

Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobzmiqcych egzemplazach po jednym dla ka2dej ze

stron.

KANCELARIA
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