UMOWA ZLECENIA

Zawarta w Sopocie, w dniu ………....

grudnia 2020

pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejską Stacją Pogotowia
Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, 81-756 Sopot ul. Bolesława Chrobrego 10, wpisanym
do

Krajowego

Rejestru

Sądowego

prowadzonego

przez

Sąd

Rejonowy

w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy pod nr 0000009619,
NIP – 585-13-44-104, REGON 191287660
reprezentowanym przez :
Ryszarda Karpińskiego – Dyrektora
zwanym dalej Zleceniodawcą
a
……………………………………………………………..
Zwanym / Zwaną dalej Zleceniobiorcą.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy
pomocy prawnej.
1. Do zadań Zleceniobiorcy należy w szczególności:
1) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
2) występowanie w charakterze pełnomocnika Zleceniodawcy przed organami administracji
publicznej i sądami powszechnymi,
3) sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowym w szczególności: pozwów,
apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych.
4) sporządzanie pism w postępowaniu egzekucyjnym w szczególności: wniosków
o wszczęcie egzekucji, skarg na czynności komornika.
5) uczestniczenie w prowadzonych przez Zleceniodawcę rokowaniach, których celem jest
nawiązanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych,
nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości.
6) opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów umów i regulaminów.
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku
do osób trzecich w zakresie czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy .
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest przy wykonywaniu zleconych usług do działania
z najwyższą starannością.
3. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie
wskazanych, gwarantujących należyte wykonanie zlecenia.
§3
1. Zleceniodawca udziela wszelkich niezbędnych informacji oraz udostępnia dokumenty i
materiały oraz ponosi wszelkie koszty niezbędne do wykonania przez Zleceniobiorcę
powierzonych spraw. W szczególności pozwy i odpowiedzi na pozew Zleceniobiorca będzie
sporządzał na podstawie kompletu dokumentów oraz pisemnego stanowiska pracownika
Zleceniodawcy lub innej osoby zajmującej się daną sprawą w imieniu Zleceniodawcy.
2. Jeżeli w toku sprawy, konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji Zleceniobiorca
jest uprawniony do ich uzyskania od Zleceniodawcy

3. Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazywania na wskazane przez Zleceniobiorcę na
konta bankowe wpłat na koszty sądowe, egzekucyjne, zaliczek na czynności biegłego i inne
koszty zarządzone przez sąd lub inny organ, w sprawach prowadzonych przez Zleceniobiorcę,
w terminach wskazanych przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za
uchybienia stosownych służb Zleceniodawcy zobowiązanych do realizacji – w imieniu
Zleceniodawcy - postanowień, o których mowa w zdaniu pierwszym.
4. Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy pełnomocnictw w zakresie załatwiania spraw
dotyczących usług objętych niniejszą umową.
5. Czas i zasady świadczenia usług w siedzibie Zleceniodawcy ustalane będą między stronami
w zależności od występujących potrzeb, z uwzględnieniem ust.6.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia pomocy prawnej w siedzibie Zleceniodawcy
co najmniej raz w tygodniu, chyba że zachodzi konieczność świadczenia pomocy prawnej poza
siedzibą Zleceniodawcy, w związku z prowadzonymi postępowaniami przed sądami
powszechnymi lub innymi organami.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1.01.2021r. do 31.12.2022r.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenie miesięczne w wysokości: ………….. zł (słownie : ………………… złotych netto).
2. Do wyliczonego zgodnie z ust.1, wynagrodzenia netto doliczony zostanie podatek VAT
według stawki określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu powstania obowiązku
podatkowego.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury VAT przez
Zleceniobiorcę przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze VAT.
4. Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacać Zleceniobiorcy zasądzone koszty zastępstwa
procesowego zarówno zasądzone przez sąd, jak też przyznane w postępowaniu egzekucyjnym,
wyegzekwowane od dłużnika (50% z pierwszej wyegzekwowanej kwoty, pozostałe po
zakończeniu postępowania egzekucyjnego). Kwota zasądzonych kosztów zawiera w sobie
podatek VAT. Wypłata kosztów nastąpi na podstawie odrębnego rachunku.
5. Zleceniobiorcy, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w punktach powyżej przysługuje w
szczególności zwrot kosztów wyjazdów oraz kosztów delegacji poza teren Trójmiasta,
ponoszonych przez Zleceniobiorcę w ramach świadczenia usług będących przedmiotem
niniejszej umowy, udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
§7
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu
wypowiedzenia.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi
aneksami podpisanymi przez strony.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
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