
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

UMOWA Nr ……………./2018 

 

zawarta w dniu …………………. 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, z siedzibą: 00-373 Warszawa 

ul. Nowy Świat 18/20, NIP: 525-15-13-136, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

- reprezentowanym przez:  

pana Jakuba Lewickiego - Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

z upoważnienia którego działa: 

pani Aleksandra Chodań – kierownik Wydziału Obsługi Urzędu 

a 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….…, 

zwaną w dalszej części Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

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

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę prawną na rzecz 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowy 

Świat 18/20 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy. 

2. W ramach zlecenia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć pomoc prawną 

co najmniej trzy razy w tygodniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 

w wymiarze nie mniej niż 20 godzin tygodniowo. Łączna miesięczna liczba godzin 

dyżuru nie może być mniejsza niż 80 godzin. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie z najwyższą starannością wynikającą 

z wiedzy prawniczej i obowiązujących go zasad etyki oraz zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności, według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności mając 

na względzie ochronę interesów Zamawiającego. 



2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którym powierzy wykonanie 

zlecenia lub z których pomocą wykonuje zlecenie, jak za swoje własne działania 

i zaniechania. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację, udzieli niezbędnych informacji 

i wyjaśnień związanych z przedmiotem zlecenia oraz pełnomocnictw niezbędnych 

do wykonania zastępstwa prawnego i procesowego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o wszelkich istotnych 

dla Zamawiającego uwagach, spostrzeżeniach i wnioskach powstałych w związku 

z wykonywaniem zlecenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział 

się w związku z wykonaniem zlecenia oraz wydania Zamawiającemu w terminie 

siedmiu dni od zakończenia zlecenia wszelkich dokumentów związanych  

z wykonaniem zlecenia. 

§ 3. 

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 

……………………….. r. do dnia ………………………… r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1, 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………… zł 

netto miesięcznie plus należny podatek VAT, łącznie ……………… zł brutto 

(słownie złotych ……………………………………….). 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, niezbędne 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli nie zostały one wprost 

wyszczególnione w treści niniejszej umowy i załącznikach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych usług zgodnie z treścią 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia/ zakresem usług, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie poprawnie 

wystawionej faktury VAT złożonej przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 

w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20. 



5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpływu 

do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony będą rozstrzygać na drodze 

polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory te będą podlegać 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy z dnia …………. r. oraz 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ zakres usług, będący załącznikiem nr 1 

do umowy. 

§ 6. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron 

 

 

 

 

 

…………………….. …………………….. 

  ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

 


