Załącznik nr 6

UMOWA NA ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ
zawarta w dniu ……… .2019 r. w Łodzi pomiędzy
Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego
Tymienieckiego 22G, kod pocztowy 90-349, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestr Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 00000014128, NIP: 725-148-68-25, kapitał zakładowy 24 927 000 zł, opłacony w całości
reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Zamawiający zleca Wykonawcy usługę obsługi prawnej w projekcie Strefa RozwoYou2, współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zaś Wykonawca niniejsze zlecenie przyjmuje. Wykonawca
zobowiązany jest do samodzielnego świadczenia usług, a Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia
części zamówienia do realizacji podwykonawcom, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§2
1. Doradztwo i pomoc prawna obejmować będzie świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego w zakresie
przygotowania i realizacji projektu Strefa RozwoYou2, w szczególności:
a) Sporządzanie projektów dokumentów, w szczególności regulacji wewnętrznych, umów, aneksów,
porozumień oraz propozycji scenariuszy działań prawnych i innych dokumentów;
b) Przygotowanie opinii i informacji prawnych;
c) Świadczenie bieżącego doradztwa prawnego;
d) Bieżąca analiza wniosków składanych przez przedsiębiorców (badanie wielkości firmy, ustalania
statusu podatnika VAT, weryfikacja powiązań przedsiębiorstwa);
e) Prowadzenie szkoleń w ustalonym z Zamawiającym zakresie;
f) Prowadzenie w imieniu Zamawiającego ewentualnych spraw przed sądami, organami
administracyjnymi i innymi organami, powołanymi do rozstrzygania sporów;

g) Udział w negocjacjach, innych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych, posiedzeniach organów,
postępowaniach administracyjnych – związanych z realizacją powierzonych usług;
h) Udział w spotkaniach informacyjnych dla uczestników projektu oraz w czasie prowadzenia kontroli, w
tym wizyt monitoringowych.
2. Wykonawca świadczył będzie usługi w terminach i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym
zakłada się, że liczba godzin wymaganych przez Zamawiającego w okresie 1 miesiąca wynosi 90 godzin
w stosunku miesięcznym.
3. Umowa zawarta jest na okres od ………………. 2019 do dnia 31 maja 2022 roku lub do dnia końcowego
rozliczenia projektu Strefa RozwoYou2.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość kontynuowania współpracy z Wykonawcą w szczególności w przypadku
dochodzenia roszczeń wynikających z działań Operatora w ramach prowadzonego projektu. Wynagrodzenie
za prace wykonywane po zakończeniu realizacji Projektu Strefa RozwoYou2 będą ustalane w drodze
negocjacji.
1.
2.
3.

1.
2.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy określone jest w sposób ryczałtowy i wynosi …. ……..zł netto miesięcznie
(t. j. brutto ………………zł) .
Wypłata wynagrodzenia następowała będzie w okresach miesięcznych z dołu, na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
W razie wykonywania usługi prawnej w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, znajdującej się
w odległości ponad 50 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów dojazdu
w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr dla samochodu
powyżej 900 cm3, zgodnie z aktualną treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002
roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, nie będących własnością pracodawcy
(Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
§4
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku
zaistnienia ważnych okoliczności, uniemożliwiających dalszą współpracę,
Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku:
a) zaniechania płatności wynagrodzenia za dwa okresy płatności,
b) utraty prawa do wykonywania zawodu adwokata/radcy prawnego,
c) zaistnienia innych ważnych okoliczności, które uniemożliwiają Wykonawcy świadczenie usług
objętych umową.

§5
Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczenia, o której mowa w IWZ.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia IWZ z dnia …………….. oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.

§7
Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
§8
Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
§9
1.

2.
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Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuje Wykonawcę, że jest Administratorem jego danych osobowych.
Zamawiający informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@sse.lodz.pl;
Dane Wykonawcy przetwarzane są w celu realizacji umowy i w celu realizacji przez Zamawiającego zadań
odnoszących się do zatrudnienia Wykonawcy, w tym dokonywania rozliczeń świadczeń publicznoprawnych,
jak w szczególności podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Przetwarzanie danych osobowych jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca.
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą:
a) organy administracji publicznej (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe) – na mocy
odpowiednich przepisów prawa;
b) zakłady opieki zdrowotnej w celach związanych z medycyną pracy;
c) podmioty zewnętrzne współpracujące z Zamawiającym na mocy stosownych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
d) banki – w celu wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych na rzecz Pracownika w przypadku
ich wypłaty za zgodą Wykonawcy na rachunek bankowy;
e) kontrahenci Zamawiającego – w celu umożliwienia kontrahentom (potencjalnym oraz obecnym)
kontaktu lub w celu bieżącej realizacji zawartych przez Zamawiającego umów, a związanych z
zajmowanym przez Wykonawcę stanowiskiem pracy;
f) podmioty świadczące dodatkowe usługi dla pracowników, takie jak opieka medyczna, ubezpieczenie
grupowe, – wyłącznie w przypadku korzystania przez pracownika z tych usług.
Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
prawa.
Wykonawca ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Wykonawca ma obowiązek
informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego danych osobowych, przekazanych
Zamawiającemu zgodnie z Umową.

§ 10
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem)
pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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