
Umowa nr     

zawarta w dniu ………… r. w …………. pomiędzy:

Powiatowym  Centrum  Zdrowia  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Opolu  Lubelskim [24-300  Opole
Lubelskie,  ul.  Przemysłowa  4a],  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr
0000487468,  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Lublin-Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą
w Świdniku,  VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sadowego,  NIP:  7171830083,
REGON:  431019069,  reprezentowaną  przez  Prezesa  Zarządu  Gabriela  Maja,  zwaną
dalej ,,Zamawiającym’’, „Zleceniodawcą”

a

………………………………………………..

zwanym dalej ,,Wykonawcą’’, „Zleceniobiorcą”

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie ,,Stronami’’                

Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,  przeprowadzonego na podstawie  art.  138o ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843,  ze  zm.)  na
,,Świadczenie obsługi prawnej podmiotu leczniczego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Opolu Lubelskim’’.

§ 1
1. Zleceniodawca  powierza,  a  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności

związanych z obsługą prawną bieżącej działalności Zamawiającego.
2. Przedmiot  umowy  w  zakresie  wskazanym  w  ust.  1,  obejmuje  obsługę  prawną

w szczególności w zakresie:
1) doradztwa prawnego – rozumianego jako udzielanie porad prawnych, wyjaśnień oraz

konsultacji i sporządzanie pisemnych lub udzielanie ustnych opinii prawnych w zakresie
prawa  ochrony  zdrowia,  prawa  farmaceutycznego,  prawa  cywilnego,  prawa
związkowego, a także w zakresie zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem
Spółką (w tym w szczególności dotyczących interpretacji przepisów prawa cywilnego,
prawa handlowego, prawa pracy);

2) opiniowania projektów uchwał i zarządzeń Zarządu Spółki, a w razie konieczności ich
sporządzanie;

3) opiniowania  projektów  uchwał  Rady  Nadzorczej  Spółki,  a  w  razie  konieczności  ich
sporządzanie;

4) opiniowania  projektów  wewnętrznych  przepisów  porządkowych  (w  tym
w szczególności:  regulaminów,  instrukcji,  zarządzeń,  itp.),  wymaganych  do
wprowadzenia w Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami,a w razie konieczności
ich sporządzanie ;

5) opiniowania/sporzadzanie  umów,  kontraktów,  porozumień,  listów  intencyjnych  itp.
związanych z bieżącą działalnością Zamawiającego;

6) udziału w negocjacjach, rokowaniach po stronie i w imieniu Zamawiającego,
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7) sporządzania pisemnych opinii prawnych w sprawach skomplikowanych pod względem
prawnym  oraz  udzielania  Zamawiającemu  w  innej  formie  informacji  i wyjaśnień
dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki w świetle obowiązujących przepisów;

8) doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych poprzez wsparcie merytoryczne
Zamawiającego w związku z prowadzonymi przez niego postępowaniami o udzielenie
zamówień publicznych, w szczególności poprzez akceptację pod względem formalno-
prawnym dokumentacji przetargowej i wzorów umów 9pomoc w zakresie sporządzania
umów),  weryfikację  spełniania  przez  Wykonawców  wymogów  formalnych  i
merytorycznych  określonych  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz
pomoc w udzielaniu przez Zamawiającego wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 1 Pzp;

9) pełnienie dyżuru przez radcę prawnego / adwokata w siedzibie Zamawiającego – jeden
dzień w tygodniu, w wymiarze co najmniej 4 godzin;

3. Ponadto,  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  reprezentowania  Zamawiającego  (po
otrzymaniu  pełnomocnictwa  na  piśmie)  w  sprawach  związanych  z  jego  bieżącą
działalnością przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, organami administracji
lub innymi organami (np. Krajową Izbą Odwoławczą, Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych).

4. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  zlecenia  z  zachowaniem  należytej
staranności.

§2
1. Obsługa  prawna,  o  której  mowa  w  §1,  będzie  wykonywana  na  następujących

zasadach:
1) obsługa będzie świadczona zespół, składający się co najmniej z dwóch osób posiadają-

cych wpis na listę radców prawnych lub/i listę adwokatów, zgodnie z ustawą z dnia 6
lipca 1982 r. o radcach prawnych lub/i ustawą z dnia 25 maja 1982 r. Prawo o adwoka-
turze  lub  posiadających  wpis  na  listę  prawników  zagranicznych,  prowadzoną  przez
okręgową radę adwokacką lub radę okręgowej izby radców [zgodnie z ustawą z dnia 5
lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej], posiadających co najmniej doświadczenie w obsłudze podmiotów
leczniczych, jak też w dziedzinie zamówień publicznych;

2) poszczególne czynności związane z wykonaniem usługi realizowane będą w terminach
ustalanych każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę, z uwzględnieniem rodza-
ju planowanych czynności i koniecznego dla ich realizacji nakładu pracy; 

3) czynności związane z ewentualnym udziałem w negocjacjach i uzgodnieniach, jako peł-
nomocnik Zamawiającego, będą wykonywane w dniach i godzinach odrębnie uzgodnio-
nych z Zamawiającym;

2. Zleceniodawca  zobowiązuje  się  zapewnić  Zleceniobiorcy  pomieszczenie
przystosowane do wykonywania przedmiotu niniejszej  umowy podczas dyżurów (jeden
dzień  w  tygodniu,  co  najmniej  4  godziny)  w  siedzibie  Zleceniodawcy  oraz  dostęp  do
dokumentów  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy,  a  także
nieograniczony  kontakt  z osobami  posiadającymi  informacje  przydatne  dla  realizacji
usługi.

3. Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, poza czasem
dyżuru, Zleceniobiorca będzie świadczył obsługę prawną na rzecz Zleceniodawcy w sposób
zdalny  (tzn.  poprzez  wykorzystanie  narzędzi  służących  do  porozumiewania  się  na
odległość, takich jak np.: telefon, mail).
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4. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się,  w  sytuacjach  pilnych,  do  udzielania  porad
prawnych Zarządowi  Spółki  Zleceniodawcy (telefonicznie,  mailem) w dni  robocze poza
godzinami określonymi w ust. 3. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje  się  na  każde  pisemne  żądanie  Zleceniodawcy,
informować  go  o  etapie  prowadzonych  bieżących  spraw  wchodzących  w  zakres
przedmiotu niniejszej umowy, a także przekazywać wszelkie dokumenty związane z w/w
sprawami. Dopuszcza się przekazanie dokumentów drogą elektroniczną.

§3
1. Za   świadczenie   obsługi   prawnej   w  ramach  przedmiotu  umowy,  Zleceniobiorcy

przysługuje   wynagrodzenie  neJo  w wysokości  ………….  zł w  stosunku  miesięcznym,
powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT. Wartość umowy bruJo za okres 36
miesięcy wynosi łącznie ……………. zł (słownie: ……………), z zastrzeżeniem ust. 3-5 i §4.

2. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zleceniodawcę w
ciągu  30  dni,  po  otrzymaniu  faktury  wystawianej  na  koniec  miesiąca,  przelewem  na
rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany na fakturze. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez okres co najmniej 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego okresu strony dopuszczają możliwość
wzrostu ceny, nie więcej niż raz w roku, o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i
usług  konsumpcyjnych  za  rok  poprzedni  ogłaszany  przez  Prezesa  GUS  w  Monitorze
Polskim. 

4. W  przypadku  świadczenia  obsługi  prawnej  w  innej  miejscowości  niż  siedziba
Zleceniodawcy,  Zleceniobiorcy  przysługuje  zwrot  kosztów  podróży,  ewentualnych
noclegów  i  diet,  zgodnie  z  przedłożonym  zestawieniem,  zaakceptowanym  przez
Zleceniodawcę (strony przyjmują aktualną wielkość stawki za 1 km przebiegu pojazdu o
pojemności  powyżej  900  cm3,  ustaloną  rozporządzeniem  MI  z  dnia  25  marca  2002  r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do
celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i motorowerów  niebędących
własnością pracodawcy plus obowiązująca stawka podatku VAT).

5. W  przypadku  wystąpienia  sytuacji  o  których  mowa  w  §  1  ust.  3,  Zleceniobiorcy
przysługiwać  będzie  odrębne  wynagrodzenie  z  uwzględnieniem stawek  określonych  w
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za
czynności  radców prawnych (Dz.  U.  z 2018 r.,  poz.  265),  powiększone o obowiązującą
stawkę podatku VAT. 

6. Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy wszelkie koszty przez niego poniesione w związku z
wykonaniem  umowy,  po  uzyskaniu  akceptacji  Zleceniodawcy  na  ich  poniesienie,  do
których  zalicza  się  koszty  opłaty  sądowej,  opłaty  pocztowej,  opłaty  skarbowej  od
pełnomocnictwa w tym pełnomocnictwa  substytucyjnego,  ewentualne koszty  przelewu
tych  opłat,  koszty  niezbędnych  kserokopii,  koszty  biegłych,  koszty  tłumaczeń,  w  tym
tłumaczeń przysięgłych.

§4
1. Strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia w wypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
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c) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
wysokości stawki  składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

2.  Zmiana  wynagrodzenia  może  nastąpić  również  w przypadku,  gdy  Zleceniobiorca  obniży
wynagrodzenie określone § 3 ust. 1 umowy.

3.  Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  w  oparciu  o  przesłanki  określone  w  ust.  1  lit.  a-d)
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których stanowi ust. 1 lit. a-d). 

4. W wypadku zmiany, o której  stanowi ust. 1 lit.  a) wynagrodzenie neJo nie zmieni się, a
określona  w  aneksie wartość  wynagrodzenia  bruJo  zostanie  wyliczona  na  podstawie
nowych przepisów.

5. W  przypadku  zmiany,  o  której  stanowi   ust. 1  lit.  b)  wynagrodzenie  ulegnie  zmianie
proporcjonalnie  do  wzrostu  całkowitego  kosztu  poniesionego  przez  Zleceniobiorcę  na
wykonanie  zamówienia będącego  przedmiotem  umowy  -  wynikającego  ze  zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie -  do wysokości zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6. W przypadku zmiany,  o której  stanowi ust. 1  lit.  c)  i  d)  wynagrodzenie ulegnie zmianie
proporcjonalnie  do  wzrostu całkowitego  kosztu,  jaki  Zleceniobiorca  będzie  zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowego
wynagrodzenia  neJo  osób  bezpośrednio  wykonujących  zamówienie  na  rzecz
Zamawiającego.

7. Z wyłączeniem sytuacji, o której stanowi ust. 1 lit. a) i ust. 2, wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia  wymaga  uprzedniego  złożenia  przez  Wykonawcę  udokumentowanego
oświadczenia zawierającego:
- podstawę prawną wprowadzenia zmian;
- wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o

których stanowi ust. 1 lit. b), c) i d) oraz propozycję zmian wynagrodzenia umownego;
- wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 1 lit. b), c) i d) na koszty wykonywania

zamówienia.
8.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§5
1. Przedmiot  umowy  będzie  wykonywany  przez  Wykonawcę  osobiście/przez

podwykonawcę/ów .............................. w części dotyczącej ...................... .
2. Zleceniodawca  wyraża  zgodę  na  posługiwanie  się  przy  wykonaniu  obsługi  prawnej

przez Zleceniobiorcę osobami trzecimi, zwłaszcza innymi radcami prawnymi i adwokatami
z prawem ich substytucji.

3. Za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 2 Zleceniobiorca odpowiada jak
za własne.

4. Koszty  czynności  podejmowanych  w  ramach  wykonywania  umowy  przez  te  osoby
ponosi wyłącznie Zleceniobiorca, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. 

5. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  jest ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w
………………….. .

6. W sytuacji,  gdy okres obowiązywania polisy będzie kończył się w trakcie umowy na
obsługę prawną, Wykonawca przedstawi nową (wznowioną) polisę OC, na  warunkach nie
gorszych jak poprzednia. 
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§6
Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  rzetelnego  współdziałania  ze  Zleceniobiorcą  przy
wykonywaniu niniejszej umowy poprzez:
1. Umożliwienie  Zleceniobiorcy  dostępu  do  wszelkich  posiadanych  przez  siebie

dokumentów i informacji;
2. Zapewnienie  Zleceniobiorcy  możliwości  dostępu  do  biura  Zarządu  Spółki,  Głównej

Księgowej  i  innych osób posiadających wiedzę i  informacje  o zdarzeniach  mających
związek z wykonywaniem przedmiotu umowy.

3. Udzielenie  Zleceniobiorcy  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  we  wszystkich
sprawach określonych w niniejszej umowie.

§7
Umowa zawarta zostaje na czas określony od ................ r. do ................... r.

§8
1. Zleceniodawca może wypowiedzieć Zleceniobiorcy umowę ze skutkiem natychmiastowym,

bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku:
a) utraty przez Zleceniobiorcę uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego/ad-

wokata;
b) dopuszczenia  się  przez  Zleceniobiorcę  przy  wykonywaniu  umowy przestępstwa  lub

wykroczenia.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Zleceniobiorcy należy się

wynagrodzenie jedynie za pełny miesiąc kalendarzowy, poprzedzający dzień wypowiedze-
nia.

3. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia umowy:

1) w przypadku dwukrotnego stwierdzenia w okresie danego kwartału nie-
usprawiedliwionej nieobecności Zleceniobiorcy w czasie dyżuru i braku zapewnie-
nia zastępstwa innego radcy prawnego lub adwokata w tym czasie,

2) nie stawienia się przed sądem lub innym organem z przyczyn przez Zlece-
niobiorcę  zawinionych,

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Zlecenio-
biorcę.

4. Wypowiedzenie umowy zostanie złożone  na piśmie z podaniem jego przyczyny w termi-
nie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek będących podstawą do
rozwiązania umowy. Okres wypowiedzenia liczony jest  na koniec miesiąca kalendarzowe-
go.

5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

§9
W  przypadku  rozwiązania  niniejszej  umowy,  zgodnie  z  jej  warunkami  Zleceniobiorca
w terminie siedmiu dni zwróci Zleceniodawcy wszystkie materiały i dokumenty jakie posiada
w związku z wykonywaniem umowy.

§ 10
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Podczas  wykonywania  niniejszej  umowy,  w siedzibie  Zleceniodawcy,  Zleceniobiorca  (osoby
wykonujące  przedmiot  umowy)  zobowiązany  jest  do  posiadania  w  czasie  trwania  umowy
aktualnych badań lekarskich i szkoleń z zakresu bhp, których konieczność posiadania wynika z
przepisów szczególnych, w tym Kodeksu pracy, wykonanych na własny koszt.

§ 11
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie nie późniejszym niż 1. miesiąc przed upływem

okresu obowiązywania umowy przedstawić aktualne repertorium spraw sądowych i egzeku-
cyjnych oraz spraw prowadzonych przed organami administracji publicznej.

2. Zleceniodawca na podstawie repertorium, o którym mowa w ust. 1, podejmie decyzję w za-
kresie, które sprawy wymienione w przedmiotowym repertorium będą prowadzone przez
Zleceniobiorcę do końca ich prawomocnego rozstrzygnięcia, a które zostaną przekazane no-
wemu wykonawcy wybranemu po zakończeniu niniejszej umowy. Przekazywane przez Zle-
ceniobiorcę akta muszą zawierać komplet dokumentów umożliwiających dalsze prowadze-
nie sprawy, w szczególności protokoły z rozpraw, wydane w sprawie opinie biegłych, pisma
przygotowawcze składane w toku postępowania itp.

3. W przypadku opisanym w ust. 2 strony uzgodnią w oddzielnej umowie należne wynagrodze-
nie z tytułu wykonywania usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa są-
dowego.   

§12
Zleceniobiorca  oświadcza,  że  do wykonywania  usługi  obsługi  prawnej  w ramach  niniejszej
umowy zostaną dopuszczone tylko osoby upoważnione. Za osobę upoważnioną należy rozu-
mieć osobę posiadającą upoważnienie do przetwarzania danych osobowych lub  administrato-
ra danych osobowych.

§13
1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz art. 3 ustawy

z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Wykonawca w czasie obowiązywania Umo-
wy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, zachowa w tajemnicy sprawy Zamawia-
jącego oraz informacje uzyskane bezpośrednio od Zamawiającego bądź w jakikolwiek
inny sposób.

2. Jako poufne będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i warunkowo wszyst-
kie, informacje i dokumenty, w szczególności finansowe, programowe, prawne, tech-
niczne, handlowe, know-how, organizacyjne, dotyczące w sposób bezpośredni lub po-
średni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, w tym uzyska-
ne w trakcie negocjacji, konsultacji oraz wszelkich innych form współpracy.

3. Informacje te będą utrzymywane przez Wykonawcę w tajemnicy i nie mogą zostać bez-
pośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, z wyjątkiem gdy Wykonawca użyje
takich  informacji  w celu należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy
mając na uwadze interes Zamawiającego albo jeżeli obowiązek ich ujawnienia wyniknie
z przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy publicznej. Ujawnie-
nie informacji, w tym na podstawie i zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów
prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy publicznej, wymaga uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiającym.
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4. Wykonawca zobowiązuje się z należytą starannością zabezpieczyć przed nieautoryzo-
wanym dostępem oraz odczytem każdą informację poufną lub stanowiącą tajemnicę
przedsiębiorstwa (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazy-
wanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione,
korzystanie  z  urządzeń i  systemów informatycznych  zapewniających  wysoki  poziom
bezpieczeństwa danych)  oraz  prawidłowo  niszczyć  wszelkie  nośniki  informacji  pouf-
nych lub usunąć informacje poufne z nośników.

5. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji, Wykonawca zobo-
wiązuje się przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem , uzyskać opinię
lub zgodę Zamawiającego w ww. zakresie.

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naru-
szeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej o okolicznościach tego
zdarzenia.

7. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności informacji na zasadach określonych
w niniejszym § także przez swoich pracowników, podwykonawców i podmioty przy po-
mocy, których Wykonawca realizuje Umowę.

§ 14
1. Zamawiający  potwierdza,  że  działając  jako  administrator  danych  osobowych,  jest

uprawniony do przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w
zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedli-
wionych celów realizowanych przez Strony,  a Wykonawca potwierdza,  że w wyniku
udostepnienia ww. danych osobowych staje się ich administratorem i jest zobowiązany
do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczegól-
ności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

2. Strony niniejszym oświadczają, że każda ze Stron jest administratorem danych osobo-
wych zarówno swoich przedstawicieli, pracowników, jak i wszelkich danych osobowych
otrzymanych od drugiej Strony w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy,
przed zawarciem umowy lub w okresie jej obowiązywania. Każda ze Stron przetwarza
te dane jako odrębny administrator, ustalając cele i sposoby przetwarzania danych oso-
bowych.

§15
1. W przypadku rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu obsługi prawnej może rozwią-

zać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia.
Dopuszczenie się przez Zleceniobiorcę rażącego niedbalstwa w związku z wykonywa-
niem niniejszej umowy musi zostać uzasadnione przez Zleceniodawcę na piśmie.

2. Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000,00 zł - w przypadku zawinione-
go niestawiennictwa w siedzibie Zleceniodawcy w dniu umówionego dyżuru, jak też
przed sądem lub innym organem w przypadku reprezentowania Zleceniodawcy w cha-
rakterze pełnomocnika.

3. W przypadku gdy Zleceniobiorca odstąpi (rozwiąże) od umowy z powodu okoliczności,
za które Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności, Zleceniodawca ma prawo żądać
od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy bruJo.
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4. W przypadku gdy Zleceniodawca odstąpi (rozwiąże) od umowy z powodu okoliczności,
za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, Zleceniobiorca ma prawo żądać
od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy bruJo.

5. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zleceniodawcy prawa dochodzenia odszko-
dowania na zasadach ogólnych.

§ 16
1. W  kwesQach  nie  unormowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  będą  miały

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zleceniodawcy (np. cesja

wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Zleceniobiorcy na podstawie ni-
niejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Zleceniodawcę, w for-
mie pisemnej pod rygorem nieważności.

§17
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18
Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  Sąd  właściwy  dla
siedziby Zleceniodawcy.

§ 19
Umowę  sporządzono  w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,   po jednym  dla każdej ze
stron.

ZLECENIOBIORCA: ZLECENIODAWCA:
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