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       Załącznik nr 4  
 

Wzór umowy 
 

UMOWA NR 07/CI-II/CKPŚ/2015 
zawarta w dniu …. marca 2015 r. w Białymstoku pomiędzy  

 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
ul. Kolejowa - Wejmutka, 17-230 Białowieża (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP, ul. 
Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP: 543-11-81-345 reprezentowanym przez:  

 Tomasza Kułakowskiego – Prezesa Zarządu PTOP 

 Romana Kalskiego – Dyrektora Sekretariatu PTOP 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 
 
a 
………………………………………………………………… reprezentowaną przez: 
- ……………………………………. – 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert, jak również na podstawie przepisów, 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)  
w związku z realizacją projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II” (POIS.05-01.00-00-328/10), 
zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje świadczenie obsługi prawnej, związanej  

z prowadzonym projektem, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
 

§ 2 
1. W ramach obsługi prawnej Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) przygotowaniu i prowadzeniu postępowań wg kodeksu cywilnego zgodnie z art. 701-705  

i w oparciu o plan udzielania zamówień, stanowiący załącznik nr 2 do przedmiotowego 
zapytania oraz harmonogramem projektu. Procedura postępowań opisana jest  
w Regulaminie zawierania umów PTOP (załącznik nr 3);  

b) przygotowaniu umów zawieranych w ramach Projektu, 
c) udzielaniu konsultacji oraz stałej współpracy z kierownikiem projektu w zakresie 

związanym z przygotowywanymi i prowadzonymi postępowaniami oraz realizacją 
zawartych w ich wyniku umów; 

d) reprezentowaniu PTOP w sporach z wykonawcami; 
e) opracowywaniu opinii prawnych na potrzeby Projektu; 
f) monitorowaniu zmian przepisów prawa związanych z realizacją Projektu; 
g) udziale w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji Projektu w zakresie postępowań 

i umów, o których mowa w ppkt a) i b); 
h) wykonywaniu zleconych przez Zamawiającego innych czynności niezbędnych do 

właściwej obsługi prawnej Projektu. 
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§ 3 

1. Obsługa prawna świadczona będzie przez Wykonawcę przy zachowaniu należytej 
staranności obowiązującej w zawodzie adwokata.  

2. Niniejsza umowa ma charakter umowy zlecenia i jest umową starannego działania, a nie 
rezultatu.  

 
§ 4 

1. Wykonawca świadczyć będzie obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, 
cywilnego materialnego, handlowego, procedury cywilnej, prawa pracy, prawa 
administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa ubezpieczeń, prawa 
wekslowego, prawa nieruchomości. 

2. Obsługa prawna realizowana w ramach przedmiotowej umowy nie obejmuje spraw  
z zakresu prawa karnego i prawa podatkowego, oraz kompleksowej realizacji projektów 
typu: połączenia, podziały, przekształcenia podmiotów, nabywania lub zbywania 
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w tym poprzez wniesienie aportu, 
sprzedaż, darowiznę udziałów, itp. 

3. Sprawy należące do zakresu opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu będą 
każdorazowo ustalane w drodze negocjacji 

 
§ 5 

1. Wykonawca za prowadzenie obsługi prawnej będzie otrzymywał miesięcznie 
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………… złotych brutto (słownie: ……………. zł). 

2. Łączna wartość przedmiotu zamówienia wyniesie ……… złotych brutto (słownie: 
………….. zł). 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT bądź rachunku, najpóźniej 
ostatniego dnia danego miesiąca, pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku, co najmniej 7 dni przed terminem 
płatności.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany każdorazowo w fakturze VAT bądź rachunku. 

 
§ 6 

1. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy, w sprawach 
prowadzonych przez Wykonawcę na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, np. 

 w sądowym postępowaniu cywilnym, w tym w sądowym postępowaniu 
windykacyjnym, 

 w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności i postępowaniu egzekucyjnym, 

 w sądowym postępowaniu z zakresu prawa pracy, 
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie obliczane stosownie do zasad 
określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności 
adwokackie (…). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatne będzie na 
podstawie faktury VAT bądź rachunku wystawionej przez Wykonawcę w danej sprawie z 
chwilą jej zlecenia przez Zamawiającego. 
 

§ 7 



„Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza 
Knyszyńska – etap II” 

Nr POIS.05.01.00-00-328/10 
 

 3 

 

1. Strony ustalają, że opłaty sądowe, skarbowe, pocztowe i inne opłaty związane                             
z prowadzeniem spraw Zamawiającego (np. opłaty kurierskie itp.) ponosić będzie 
Zamawiający na podstawie przedłożonych rachunków.  

2. W przypadku prowadzenia sprawy poza Białymstokiem, Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego zwrot kosztów podróży, a jeżeli wyjazd jest połączony z koniecznością 
noclegu, Zamawiający pokryje związane z tym wydatki, na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawcę rachunków lub zestawienia kosztów. 

 
§ 8 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i została zawarta na czas określony 
do dnia 30 września 2015 roku. 

2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z 1-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem 
przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących wypowiedzenia pełnomocnictwa. 

 
§ 9 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem 
polubownym oznaczonym przez Strony.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie na piśmie w formie 
aneksu.  

3. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 

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

Sprawdzono pod względem merytorycznym: 
Kierownik projektu: Marta Potocka  ………………………………. 
 
 

ZałącznikI; 
1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………. 
2. Plan Udzielania Zamówień 

 


