
Wzór umowy 
UMOWA Nr ……./2015 

 
Zawarta w dniu …………….. r. w Myszkowie pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, z siedzibą 
w: 42-300 Myszków, ul. Wolności 29, zarejestrowanym w Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007638, NIP: 577-17-44-296, reprezentowany przez: 
………………………………………………. 
zwanym dalej Zamawiającym 
a: 
…………………………………………., 
zwanym/-ą dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 

 

Zleceniodawca zleca prowadzenie obsługi prawnej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się 
wykonywać je z należytą starannością, rzetelnością, a także zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej oraz zgodnie ze  złożoną ofertą stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Wykonywanie zlecenia będzie polegać na: 
- prowadzeniu w imieniu Zamawiającego spraw sadowych, egzekucyjnych, 
administracyjnych; 
- opiniowaniu umów cywilnoprawnych, pism i innych dokumentów; 
- projektowaniu umów cywilnoprawnych, pism i innych dokumentów; 
- udzielaniu konsultacji prawnych; 
- wykonywaniu innych czynności wg potrzeb Zamawiającego związanych z obsługą prawną. 
2. Zlecenie prowadzenia konkretnej sprawy następuje w chwili przekazania przez 
Zamawiającego dla Wykonawcy odpowiednich dokumentów związanych ze sprawą lub 
odpowiednich informacji. 
3. Konsultacje periodyczne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w dniach i 
godzinach uzgodnionych między Stronami niniejszej umowy, jednakże w liczbie nie mniejszej 
niż 2 dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin. 
4. Zamawiający w razie pilnej potrzeby dopuszcza możliwość konsultacji drogą elektroniczną 
lub telefoniczną. 

§ 3  
 

1. Za wykonanie przedmiotowej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
miesięcznie wynagrodzenie w kwocie netto:…………. zł (słownie: ……) plus należny podatek 
VAT w wysokości: ………..%. 
2. Wykonawca wystawi fakturę do ostatniego dnia każdego miesiąca. 
3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze VAT, w terminie 30dni od daty doręczenia jej do siedziby Zamawiającego. 

 
§ 4  

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania przy wykonywaniu umowy, a w 
szczególności zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić Wykonawcy we wskazanym przez 
niego terminie niezbędnych materiałów i informacji. 



2. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot zamówienia samodzielnie, zobowiązując się do 
należytego jego wykonania. 
 

§ 5  

1. Wykonawca zobowiązuje przekazywać Zamawiającemu niezwłocznie informacji o 
przebiegu prowadzonych spraw, na każde jego żądanie. 
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej sprawy. 
 

§ 6  

 

1. Umowę zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia …… do dnia ……. 
2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 – miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienie niniejszej 
umowy a w szczególności nie będzie realizował przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną 
ofertą, o ile nastąpiło to z wyłącznej winy Wykonawcy.  
4. Po rozwiązaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania 
Zamawiającemu wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów związanych z 
wykonywaniem przedmiotowej umowy. 
 

§ 7  
 

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie 
realizacji umowy. 

 
§ 8  

 
1. Zamówienie zostało wyłączone ze stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późń. zm.). 
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

 

       Wykonawca:                                     Zamawiający: 

 

   ………………..………….……                 ………………………………….. 

 


