Umowa
o swiadczenie uslug prawnych
dalej zwana Umowq,
zawarta w Poznaniu w dniu 13 marca 2019 r. pomi^dzy:
Gminq Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409, adres do
korespondencji: Urz^d Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew,
reprezentowana przez Pana Cezarego Wiktora Krasowskiego - Wqjta Gminy Brudzew,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Wioletty Gadomskiej, dalej zwan^
„Zleceniodawc^",
a
Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spotka komandytowa
z siedzib^ w Poznaniu, przy ul. Strusia 10, 60-711 Poznan, wpisan^ do rejestru
przedsi^biorcow Krajowego Rejestru S^dowego prowadzonego przez S^d Rejonowy
Poznah - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, V I I I Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru S^dowego pod numerem 0000184759, legitymuj^c^ si? NIP: 7792015770,
REGON:
631205185, reprezentowan^
przez komplementariusza
Krystiana
M. Ziemskiego, dalej zwan^ Zleceniobiorcq,
zwanymi dalej l^cznie 5'/roAia»fi
§ 1 [przedmiot Umowy]
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca podejmuje si? na sporz^dzenie opinii
prawnej obejmuj^cej ocen? zgodnosci planowanego przez inwestora prywatnego
przedsi?wzi?cia
polegaj^cego
na
przebudowie
napowietrznej
linii
elektroenergetycznej 220 kV wraz z pasem technologicznym z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyj?tego uchwala
nr XXII/116/2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
2. Zleceniodawca zobowi^zany jest wspolpracowac ze Zleceniobiorcq przy realizacji
niniejszej Umowy, a w tym zakresie - odpowiednio do przedstawianych potrzeb w szczegolnosci przekazac Zleceniobiorcy posiadane dane i informacje oraz
udzielic stosownych wyjasnien.
3. Zleceniobiorca zobowiqzany jest sporzqdzic i dor?czyc Zleceniodawcy opini?
prawnq, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 Umowy w terminie 15 dni roboczych
od przyj^eia oferty.
4. Zleceniobiorca dor?czy Zleceniodawcy opini? prawnq w formie elektronicznej
na adres e-mail wskazany przez Zleceniodawc? oraz w formie pisemnej na adres
Zleceniodawcy wskazany w naglowku Umowy. Za dat? dor?czenia uwaza si? dat?
wyslania opinii w formie elektronicznej.

§ 2 [wynagrodzenie Zleceniobiorcy]
1. Z tytulu wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 Umowy
Zleceniobiorcy przysluguje wynagrodzenie w wysokosci netto 3252 zl (slownie:
dziewieciu tysiecy ziotych), powiekszone o nalezny podatek V A T w obowiazujacej
wysokosci (tj. 3999,96 zl brutto).
2. Platnosc wynagrodzenia, nastqpi w terminie 14 dni od przedlozenia faktury V A T
wystawionej po dor^czeniu opinii prawnej, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 Umowy.
§ 3 [poufnosc]
1. Zleceniodawca zobowiqzuje si? zachowac w tajemnicy i nie ujawniac podmiotom
innym niz Zleceniobiorca tresci Umowy oraz szczegoiow dotyczqcych wspolpracy
pomi?dzy Stronami (dane te stanowiq tajemnic? przedsi?biorstwa Zleceniobiorcy
i podlegaJ4 ochronie przed dost?pem osob trzecich). Ujawnienie informacji,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajqcym, b?dzie mozliwe jedynie
w nast?pujqcych przypadkach:
1) gdy wymagac tego b?dzie powszechnie obowiqzujqcy przepis prawa,
2) na zqdanie wlasciwego i prawidlowo dzialajqcego organu wladzy publicznej,
3) za uprzedniq pisemnq zgodq drugiej Strony - w przypadkach innych
niz wskazane w punkcie 1)12) niniejszego ust?pu.
2. Zleceniobiorca, z zastrzezeniem postanowieh ust. 3 niniejszego paragrafu,
zobowiqzuje si? traktowac jako poufne wszelkie informacje uzyskane od
Zleceniodawcy w czasie obowiqzywania Umowy i poslugiwac si? nimi wylqcznie
w celu nalezytego wykonywania Umowy. Zobowiqzanie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajqcym, trwa w czasie obowiqzywania Umowy oraz
bezterminowo po jej rozwiqzaniu lub wygasni?ciu.
3. W celu unikni?cia jakichkolwiek wqtpliwosci Strony zgodnie potwierdzajq,
ze zobowiqzanie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie kreuje
obowiqzku Zleceniobiorcy zachowania w tajemnicy posiadanych przez
Zleceniobiorc? wiedzy i informacji, na ktorych opierac si? b?dzie swiadczenie
pomocy prawnej, a dotyczqcych przepisow prawnych, ich wykladni oraz
mozliwosci zastosowania ani tez nie kreuje obowiqzku Zleceniobiorcy
powstrzymania si? od wykorzystania wskazanych wiedzy i informacji przy
swiadczeniu obslugi prawnej na rzecz podmiotow innych niz Zleceniodawca.
§ 4 [postanowienia koncowe]
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy jak rowniez wypowiedzenie,
lub rozwiqzanie Umowy b?d4 nast?powac wylqcznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Umow? sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze Stron.
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