UMOWA
o świadczenie usługi doradztwa techniczno-prawnego
zawarta w dniu …..................................... w …........................................ pomiędzy:
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
….....................................
zwaną w dalszej treści umowy ZLECENIODAWCĄ,
a
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy ZLECENIOBIORCĄ.
§ 1 Przedmiot umowy
1. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się świadczyć na rzecz ZLECENIODAWCY za
wynagrodzeniem usługi w postaci:
a) Doradztwa prawnego związanego z wykonywaniem badań
technicznych pojazdów,
b) Doradztwa technicznego związanego z prowadzeniem stacji kontroli
pojazdów,
c) Doradztwa technicznego związanego z badaniami technicznymi
pojazdów,
d) Pomocy merytorycznej przy budowie stacji kontroli pojazdów,
e) Przygotowania stacji do odbioru przez Transportowy Dozór Techniczny
f) Pomocy przy odbiorze stacji kontroli pojazdów,
g) Konsultacji w trakcie okresowej kontroli stacji przeprowadzanej przez
urząd (z ramienia Starosty lub Prezydenta) lub Transportowy Dozór
Techniczny,
h) Pomocy merytorycznej w przypadku problemów stacja – urząd,
i) Bezpłatnego szkolenia uzupełniającego dla osób zatrudnionych na
stacji kontroli pojazdów, będącej własnością ZLECENIODAWCY.
2. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że dysponuje odpowiednimi narzędziami i
materiałami, niezbędnymi do realizacji niniejszej umowy.
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§ 2 Warunki świadczenia usług

1. ZLECENIOBIORCA
zobowiązuje się do wykonywania objętych umową
czynności przy dołożeniu należytej staranności, zgodnie z najlepszą wiedzą i
doświadczeniem.
2. Osobą odpowiedzialną za kontakty między stronami oraz koordynację działań
związanych ze współpracą w ramach niniejszej umowy jest:
a) ze strony ZLECENIOBIORCY –.............................,
b) ze strony ZLECENIODAWCY - …..........................
3. ZLECENOBIORCA wykonywać będzie zlecenia samodzielnie.
4. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do współdziałania ze ZLECENIOBIORCĄ
przy wykonywaniu umowy, a także dostarczania wszelkich informacji lub
dokumentów niezbędnych do rzetelnego wypełnienia zadania.

§ 3 Poufność
1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich
danych i informacji uzyskanych od ZLECENIOBIORCY w trakcie i w związku z
realizacją prac objętych umową oraz wyniku tych prac.
2. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich
danych i informacji uzyskanych od ZLECENIOBIORCY w trakcie i w związku z
realizacją prac objętych umową oraz wyniku tych prac.
3. Obowiązek zachowania w tajemnicy powyższych informacji obejmuje, również
czas po ustaniu niniejszej umowy.
§ 4 Wynagrodzenie i zasady płatności
1. Za czynności wykonane przez ZLECENIOBIORCĘ w ramach realizacji umowy,
przysługuje
wynagrodzenie
stałe
w
wysokości
….........
netto
(…...............................................................................) miesięcznie.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości
określonej odrębnymi przepisami.
3. ZLECENIOBIORCY przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
a) pokrycia kosztów dojazdu do miejsca wskazanego przez ZLECENIODAWCĘ,
przy realizacji usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a – i, wg stawki 0,8385 gr netto
za kilometr, po uprzednim uzgodnieniu ze ZLECENIODAWCĄ
b) pokrycia kosztów noclegu związanego z realizacją usług, o których mowa w § 1
ust. 1 lit. a – i, do kwoty nie wyższej niż 200 zł brutto (słownie: dwieście), po
uprzednim uzgodnieniu ze ZLECENIODAWCĄ.
4. Zapłata należnego wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktury VAT,
płatnej po terminie 14 dni od jej wystawienia. Faktura VAT będzie wystawiona nie
później niż ostatniego miesiąca , w którym usługa została wykonana.
5. Wynagrodzenie
będzie
płatne
przelewem
na
rachunek
bankowy
ZLECENIOBIORCY podany na fakturze VAT.
6. Wyliczenie kosztów, o których mowa w ust. 3 będzie stanowiło załącznik do faktury
VAT wystawionej za dany miesiąc.
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§ 5 Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą
ze Stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na piśmie, ze
skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego lub w każdym czasie, za
porozumieniem stron.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się zapisy kodeksu
cywilnego.
4. Strony będą dążyły do rozwiązania ewentualnych sporów, związanych z
wykonywaniem niniejszej umowy, w drodze negocjacji. W przypadku braku ich
efektu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu, będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby ZLECENIOBIORCY.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA
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