UMOWA nr…(wzór)…
zawarta w dniu …………………………… r. we Wrocławiu pomiędzy:
Wrocławskim Komitetem Organizacyjnym - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000504742; NIP: 897 17 96 827; kapitał zakładowy w wysokości:
29.127.000,00 złotych, reprezentowaną przez:
Marcina Przychodnego – Prezesa Zarządu,
Wojciecha Rejowskiego – Prokurenta,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………, reprezentowaną przez:
- …………………………
zwaną dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa zawarta została po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
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§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia bieżącej pomocy prawnej
w zakresie i w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, obejmujących
w szczególności
1) doradztwo prawne w zakresie działalności Zamawiającego, w tym wydawanie opinii prawnych,
ekspertyz i analiz,
2) obsługę organów Zamawiającego,
3) proponowanie rozwiązań zapewniających sprawną i skuteczną realizację zadań statutowych
Zamawiającego,
4) udział w spotkaniach, naradach, negocjacjach według potrzeb Zamawiającego i jego organów,
5) bieżące konsultacje prawne związane z działalnością Zamawiającego (w formie ustnej,
telefonicznej lub drogą elektroniczną),
6) opracowywanie i/lub opiniowanie opracowanych przez Zamawiającego wewnętrznych aktów
prawnych, projektów uchwał organów Zamawiającego, regulaminów, zarządzeń, umów,
porozumień, ugód, wezwań i innych regulacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia
działalności bieżącej,
7) wsparcie prawne w procedurach kontrolnych,
8) inne czynności według potrzeb Zamawiającego związane z pomocą prawną.
Z zakresu pomocy prawnej będącej przedmiotem niniejszej Umowy wyłączone zostało zastępstwo
prawne i procesowe oraz prace wykraczające ponad zwykłą działalność spółek, w szczególności
dotyczące m.in. doradztwa przy procesach inwestycyjnych, doradztwa przy transakcjach M&A,
doradztwa przy procesach restrukturyzacyjnych itp. W przypadku potrzeby Zamawiającego
powierzenia Wykonawcy zadań z wyłączonego zakresu ich przedmiot oraz wysokość
wynagrodzenia będzie objęte odrębnym zamówieniem, każdorazowo określonym przez Strony w
odrębnej umowie.
W ramach wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uczestnictwa
w spotkaniu służbowym, meetingu etc. w uzgodnionym terminie i miejscu. W nagłych przypadkach,
które wynikają z okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie wcześniej przewidzieć ma
prawo wezwać Wykonawcę do swojej siedziby.
§2
Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zlecenia, opartej na
wzajemnym zaufaniu.
W związku z intencją Stron określoną w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte
umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do
składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji zlecenia.
Wykonawca zapewnia ponadto, że w zakresie umowy posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje,
zespół ekspertów oraz środki niezbędne do realizacji jej przedmiotu.
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Ze strony Wykonawcy umowa realizowana będzie przez ……………………………………………………………….
oraz, w zależności od potrzeb Zamawiającego, przez innych prawników i ekspertów Wykonawcy.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędne dane do świadczenia usług będących przedmiotem
umowy.
6. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy bez nieuzasadnionej zwłoki, w razie konieczności z
wyprzedzeniem informując Zamawiającego na piśmie o obowiązujących w toku czynności
terminach.
7. Strony umowy postanawiają, iż Wykonawcy nie można postawić zarzutu braku należytej
staranności przy realizacji prac, jeżeli uzasadniają to okoliczności wynikające z siły wyższej.
8. Za siłę wyższą, w rozumieniu umowy, uważa się każde zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym i
zewnętrznym, na którego wystąpienie i trwanie Strona nie miała wpływu oraz którego Strona nie
była w stanie przewidzieć i któremu nie była w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej
staranności.
9. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej
z prowadzeniem działalności na kwotę ……………………….. zł (słownie: ………………. złotych).
Przedmiotowe ubezpieczenie winno zostać utrzymane przez Wykonawcę na nie mniejszą kwotę
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
§3
Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej Strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub
upublicznione ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody drugiej Strony, o ile nie wynika to z umowy
lub nie służy jej realizacji.
§4
1. Umowa została zawarta na czas określony: od dnia …………………. r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wyczerpania limitu wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.
3. Zamawiający zakłada możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania
maksymalnie do dnia 31 marca 2018 r. w granicach dyspozycji art. 144 ust 1 pkt 2) uPzp.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony uzgadniają wynagrodzenie
maksymalne w wysokości ………………………….. zł (słownie: …………………………………złotych) wraz
z podatkiem VAT. Wynagrodzenie maksymalne stanowi iloraz stawki godzinowej przyjętej na
potrzeby określenia powyższego ryczałtu w wysokości netto …………….. oraz sumy zakontraktowanej
ilości roboczogodzin w okresie trwania umowy, tj. 250 godzin.
2. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że miesięczne zaangażowanie Wykonawcy przez
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy wyniesie co najmniej
25 roboczogodzin godzin, a miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytułu będzie nie niższe
niż …………………………... zł (słownie: ………………………………………. złotych) plus należny podatek VAT,
z zastrzeżeniem ust. 3. Wynagrodzenie za pierwszy oraz ostatni miesiąc wykonywania umowy
będzie płatne w wysokości proporcjonalnej w stosunku do terminów jej obowiązywania.
3. W przypadku, gdy suma godzin przepracowanych przez Wykonawcę w danym okresie
rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) będzie wyższa od sumy godzin zawartych
w ryczałcie, o którym mowa w ust. 2, w okresie rozliczeniowym (tj. przekroczy
25 godzin) Wykonawca będzie korzystał z limitu godzin przyznanych w następnym i kolejnych
miesiącach, nie większej jednak niż suma godzin zakontraktowanych z zastrzeżeniem ust. 2 w § 4.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż najmniejszą jednostką czasową dla potrzeb wzajemnych rozliczeń
będzie kwadrans (1/4 godziny= 15 minut).
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca może
ponieść przy wykonywaniu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 7 poniżej.
6. W przypadku wykonania przez Wykonawcę umowy poza Wrocławiem, w miejscowościach
położonych w promieniu powyżej 50 km od Wrocławia, do czasu pracy Wykonawcy wlicza się czas
dojazdu i powrotu w wysokości 50% stawki godzinowej. Jednocześnie Wykonawcy przysługuje
zwrot kosztów przejazdu i noclegów na podstawie faktur lub rachunków, o ile kosztów tych nie
pokrywa bezpośrednio Zamawiający. W każdym przypadku, w zależności od długości i rodzaju
wyjazdu, Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń.
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Wykonawcy przysługiwać będą ponadto inne uzasadnione wydatki poniesione w związku z
wykonaniem umowy, takie jak np.: opłaty sądowe, notarialne i skarbowe, podatki od czynności
cywilnoprawnych, koszty tłumaczeń – na podstawie rachunków i faktur.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane każdorazowo przelewem, z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Wykonawca każdorazowo wystawi fakturę na Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska
Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Rynek 13, 50-101 Wrocław i
doręczy do siedziby Zamawiającego.
10. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 897-17-96-827.
12. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – ………………………………….
13. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od wartości nieterminowo
opłaconej faktury.
§6
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy – przyczyny zewnętrzne niezależne
od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminów
wynikających z umowy;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę;
3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy – na
skutek zmian przepisów prawnych;
4) zmiana sposobu rozliczania umowy spowodowana wzrostem zapotrzebowania Zamawiającego
na usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach umowy;
5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany sposobu rozliczania umowy;
6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego
z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art.
397 kodeksu spółek handlowych.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 zmiany postanowień zawartej umowy mogą być również
dokonywane w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub są one korzystne dla Zamawiającego.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umów (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§7
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§8
1. Obie Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg wykonania
Przedmiotu umowy i właściwy przepływ materiałów i informacji między Stronami, w szczególności
do podejmowania decyzji, udzielania informacji, odbierania zgłoszeń, poprawek, dokonywania
odbiorów i podpisywania protokołów.
2. Wykonawca wyznacza na koordynatorów niniejszej umowy:
Imię i nazwisko
Telefon
e-mail
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Zamawiający wyznacza na koordynatorów niniejszej umowy :
Imię i nazwisko
Telefon

e-mail
4. Każda ze Stron ma prawo do zmiany reprezentujących ją koordynatorów o których mowa w ust. 2
i ust. 3, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej Strony. W przypadku niepowiadomienia
Strony o zaistniałej zmianie, dane ostatniego koordynatora traktuje się jako obowiązujące. Zmiana
koordynatora nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
§9
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swych wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu wierzytelności).
§ 10
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, Strony będą się starały rozstrzygnąć
w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór
rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu we Wrocławiu.
2. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową
mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380, ze zmianami).
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1
egzemplarz dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

