Nr sprawy: 36/OPRW/DCZP/2019

Załącznik nr 3 do ZO

UMOWA nr ……/D/DCZP/2020
o świadczenie usług prawnych
zadanie 1
zawarta w dniu 2.01.2020 r. we Wrocławiu
pomiędzy:
,,Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego po
numerem KRS 0000348483, NIP 895-196-51-26, REGON 021184819
w imieniu której działa:
Prezes Zarządu – Elżbieta Mickiewicz Dytko
Wiceprezes Zarządu – Michał Stachów
zwaną w dalszej części umowy Zamawiający lub Spółka
a
……………….. zam., ul. …………………, ……..-……….. Wrocław, prowadzącą działalność gospodarczą NIP
……………., REGON ………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawca
W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) znak:, znak 36/OPRW/DCZP/2019,
strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający, na zasadach określonych niniejszą umową zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania sprawowanie kompleksowej obsługi prawnej wraz z reprezentowaniem DCZP Sp. z
o.o. w postępowaniach sądowych i administracyjnych przez osoby legitymujące się
odpowiednimi kwalifikacjami lub Kancelarie Prawne zatrudniające wykwalifikowany personel
niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach obsługi prawnej Wykonawca będzie
zobowiązany w szczególności do:
a) świadczenia usług prawnych w zakresie bieżącej obsługi prawnej Zarządu w sprawach
związanych z działalnością Spółki w szczególności z posiedzeniami Organów Spółki,
opiniowaniem spraw związanych z organizacją wewnętrzną i funkcjonowaniem
Zamawiającego, opiniowaniem pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami
wewnętrznych aktów prawnych, umów oraz innych dokumentów związanych z bieżącą
działalnością Zamawiającego;
b) świadczenia usług prawnych dla Zamawiającego polegających na wykonywaniu
zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi
lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego;
c) udzielania porad prawnych w formie pisemnej i ustnej;
d) sporządzania pisemnych opinii prawnych na polecenie Zamawiającego;

e) analizowania oraz opiniowania dokumentów powstających w DCZP Sp. z o.o. w tym także
aktów prawa wewnątrzzakładowego oraz weryfikowanie ich pod kątem formalnoprawnym;
f)

udzielania wskazówek w zakresie merytorycznym
podlegających analizie oraz opiniowaniu;

dotyczących

g) przygotowywania projektów umów oraz opiniowanie
Zamawiającego umów zawieranych z innymi kontrahentami;

dokumentów

przedstawionych

przez

h) zastępstwo prawne oraz procesowe w sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych,
ze stosunku pracy;
i)

współpraca z komórkami organizacyjnymi Zamawiającego w zakresie opracowywania
aktów prawa wewnątrzzakładowego w tym m.in. zarządzeń, instrukcji, wytycznych,
regulaminów;

j)

informowania Zamawiającego o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych
mających zastosowanie dla prowadzonej przez Zamawiającego działalności;

k) składania Zamawiającemu w okresie nie rzadziej niż co 3 miesiące pisemnego
sprawozdania o stanie prowadzonych spraw sądowych;
l)

reprezentowania interesów Zamawiającego przed organami procesowymi,
występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniach
sądowych, arbitrażowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;

m) zapewnienia dalszego prowadzenia i reprezentacji we wskazanych przez Zamawiającego
postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych będących w toku (rozpoczętych
przed udzieleniem zamówienia);
n) zapewnienia zakończenia prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i
egzekucyjnych po ustaniu okresu obowiązywania umowy a wszczętych w czasie trwania
umowy.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 wykonywana będzie zgodnie ze złożoną ofertą cenową,
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy który stanowi integralną część umowy.
§ 2.
1. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą efektywnością oraz starannością,
zgodnie z najlepszą wiedzą, praktyką zawodową i doświadczeniem, w sposób jak najlepiej
zabezpieczający interes Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie wykonywał usługę w siedzibie Zamawiającego, 3 dni w tygodniu
w godzinach od 9:00 do 15:00 (zgodnie z harmonogramem) w wymiarze łącznie 18 godz.
tygodniowo.
3. Wykonawca świadczyć będzie usługę osobiście lub przy pomocy innych wskazanych przez
Wykonawcę osób. Osoby przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał usługę powinny
posiadać odpowiednie do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy kwalifikacje.
4. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu listę osób
przy pomocy których będzie świadczył usługę w przypadku swojej nieobecności.
5. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek
prac związanych z umową osobom innym, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić
zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby o akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest
uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji

zmiany. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w założonym terminie uznaje się
za wyrażenie zgody na zmianę.
6. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu
wykonującego przedmiot umowy, Zamawiającego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu
Wykonawcy. Powyższe odstąpienie od umowy będzie traktowane jako odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 3.
1. Usługi będące przedmiotem umowy świadczone będą przez Wykonawcę w ścisłym
współdziałaniu z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego, przy
zachowaniu pełnej współpracy i należytego dzielenia się z pracownikami Zamawiającego
posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2. Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami
prawnymi przygotowywanych opinii prawnych, udzielanych porad konsultacji prawnych, ocen i
analiz spraw wykonywanych w ramach niniejszej umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się drogą elektroniczną i faksową.
4. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy na podstawie wszelkich zleceń ustnych,
pisemnych, złożonych w drodze korespondencji e-mail, faks lub telefonicznie. Osobami
upoważnionymi do składania Wykonawcy zleceń na podstawie niniejszej Umowy, są pracownicy
komórek organizacyjnych Zamawiającego.
5. Sporządzenie opinii prawnej należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia
przekazania danego zlecenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, termin ten może ulec
przedłużeniu do 7 dni roboczych.
6. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu co 3 miesiące pisemne sprawozdania o stanie
prowadzonych spraw sądowych.
7. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo informować Zamawiającego o terminie rozpraw
oraz uzgadniać z Zamawiającym uczestnictwo w rozprawie.
§ 4.
1. Wszystkie wiadomości i informacje nie będące informacją publiczną w szczególności finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje
związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób
bezpośrednio lub pośredni Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w zawiązku ze
świadczeniem usługi w ramach niniejszej umowy, będą traktowane przez Wykonawcę
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio
ujawniane komukolwiek, za wyjątkiem uzyskanie uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego
przez Zamawiającego na ujawnienie informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust 1 nie dotyczy sytuacji w których obowiązek ujawnienia
wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej władzy publicznej.
3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych,
o których mowa w ust 1, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania
umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także
zapis na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania umowy.

4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającemu o naruszeniu lub
postaniu zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia.
§ 5.
1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą
starannością w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron
w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. Zamawiający jako administrator danych informuje, że dane osobowe Wykonawcy oraz
personelu Wykonawcy będą przetwarzane w celach realizacji umowy w zakresie niezbędnym do
jej wykonania. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych i wyłącznie w celu realizacji umowy tj. wykonania
świadczenia usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej.
5. Wykonawca może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: pracowników,
pacjentów, kontrahentów, współpracowników.
6. Wykonawca może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych: zwykłe i wrażliwe.
7. Wykonawca oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te
zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich
nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w
tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
9. Wykonawca ma dostosowane zabezpieczenia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Wykonawca za działania i zaniechania
podmiotów trzecich, którym, powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak
za własne.
11. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji
administratora danych usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych
osobowych.
12. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych nastąpi nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu
stwierdzenia, na adres mailowy inspektor@dczp.wroclaw.pl, osobiście lub telefonicznie.
13. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Ustawy, w zakresie przetwarzania danych
osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator danych osobowych zostanie
zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy

karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez
Zamawiającego szkody.
§ 6.
1. Wartość usługi, o której mowa w § 1, wynosi …………. zł brutto (słownie: …………………..zł 00/100 ).
2. Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie za świadczenia usługi wynosi ……… zł brutto (słownie:
……………………..zł 00/100 ).
3. Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia i nie będzie podlegało jakiejkolwiek waloryzacji w czasie trwania obowiązywania
umowy.
4. Należność określona w ust. 2 będzie płatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty
doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdej z wystawionych przez siebie faktur oświadczenia
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§ 7.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 1,
b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o których mowa w § 3 ust 5 w
wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 8.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.
2. Umowa wygasa, gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które
uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy.
3.

Umowa może ulec rozwiązaniu:
a. w każdym terminie na zasadzie porozumienia stron,
b. bez podania przyczyn za 3 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9.
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a. istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b. gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z treści niniejszej
umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno być zrealizowane w ciągu 30 dni od
daty zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawy do odstąpienia od umowy.
3. Wykonawca w takim przypadku uprawniony będzie do zachowania wynagrodzenia już
wypłaconego, bez prawa żądania wypłaty wynagrodzenia w pozostałej wysokości.

§ 10.
1. Niniejsza umowa jest zobowiązaniem w zakresie świadczenia Usług. Zleceniobiorca gwarantuje,
że wykona usługi w dobrej wierze i z należytą profesjonalną starannością. Powyższe
zobowiązanie wyłącza inne zapewnienia, gwarancje czy rękojmie, wyraźne lub dorozumiane.
2. Łączna odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy z tytułu jakichkolwiek roszczeń,
zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków na podstawie niniejszej Umowy lub w
związku z nią, niezależnie od podstawy prawnej („Roszczenia”) jest ograniczona do wartości
wynagrodzenia zapłaconego Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, z tym jednak zastrzeżeniem, że
maksymalna kwota (limit) odpowiedzialności Zleceniobiorcy wynosi równowartość w złotych 50
000 euro, chyba że w prawomocnym orzeczeniu sądowym zostanie uznane, że szkoda, którą
obejmuje roszczenie, została wyrządzona Zleceniodawcy umyślnie przez Zleceniobiorcę lub
jakiegokolwiek podwykonawcę.
3. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedotrzymanie
terminów czy inne niewywiązanie się ze zobowiązań, wynikające z okoliczności lub przyczyn
pozostających poza jej kontrolą, wynikających z działań lub zaniechań, lub też braku współpracy
drugiej Strony lub wynikające z działania siły wyższej, np. pożaru, innych zdarzeń losowych,
epidemii, strajku, sporów pracowniczych, wojny lub innych rozruchów czy też przepisów prawa,
decyzji (orzeczenia), nakazu lub wymogu uprawnionych organów władz lub administracji.

§ 11.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egzemplarze dla
Zamawiającego; 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

Załączniki: Oferta z dnia 20.12.2018 r.

ZAMAWIAJĄCY

