Zarządzenie Nr 149/2011
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
z dnia 25 listopada 2011 r.
Or.0050.149.2011
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie z
wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych na zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w postępowaniu podatkowym
oraz sądowoadministracyjnym o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011r. Nr
28, poz. 143, Nr 5, poz. 13, Nr 87, poz. 484) oraz ust. 1 pkt 1 ppkt a Regulaminu pracy komisji
przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr
52/2007 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie nadania
regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki w celu
udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zastępstwo
procesowe

oraz

doradztwo

prawne

w

postępowaniu

podatkowym

oraz

sądowoadministracyjnym o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług.
2. W skład Komisji Przetargowej wchodzą:
1) Ilona Rybicka – Przewodnicząca Komisji;
2) Maria Kiżewska – Członek;
3) Magdalena Górna – Członek.
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§ 2.
1. Komisja Przetargowa jest powołana na okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, o
którym mowa w § 1.
2. Negocjacje odbędą się dnia 8 grudnia 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy
ulicy Plac Wolności 1 w Kowalewie Pomorskim.
3. Zaproszenie do negocjacji zostanie skierowane do Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą w
Gnieźnie, przy ul. Platanowej nr 15.
§ 3.
Przyjmuje się treść zaproszenia do negocjacji, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
A.Watras

Burmistrz
/-/ Andrzej Grabowski
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Załącznik do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego
Nr 149/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.

Kowalewo Pomorskie, dnia ….........................

Leśny i Wspólnicy sp. z o.o.
ul. Platanowa 15
62 – 200 Gniezno
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie
zamówienia z wolnej ręki na zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w postępowaniu
podatkowym oraz sądowoadministracyjnym o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług

Zaproszenie do negocjacji

Gmina Kowalewo Pomorskie, zgodnie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zaprasza Wykonawcę:
Spółkę Leśny i Wspólnicy

do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w postępowaniu podatkowym oraz
sądowoadministracyjnym o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług prowadzonego w
trybie zamówienia z wolnej ręki.

Negocjacje odbędą się w dniu 8 grudnia 2011 roku o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego przy
ulicy Plac Wolności 1 w Kowalewie Pomorskim.
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Zamawiający ustala następujące wymagania w postępowaniu:
1.Przedmiotem zamówienia jest:
1. Występowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw przed organami podatkowymi i
sądami administracyjnymi w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od towarów i usług
(zwanym podatkiem VAT)
2. Przygotowywanie deklaracji, skarg, wniosków, wystąpień i pism procesowych dla sądów
i organów administracji w celu wszczęcia postępowania sądowego, lub podatkowego oraz w
związku z toczącym się postępowaniem o zwrot nadpłaty w podatku VAT
3. Przygotowywanie odwołań przy udziale komórek organizacyjnych merytorycznie
właściwych w sprawie,
4. Doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego, w tym co do celowości prowadzenia
postępowań o zwrot podatku VAT
2.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego: zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego
zaproszenia.
3.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
4.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych
5.Termin wykonania zamówienia: 3 lata od momentu zawarcia umowy.

Załącznik:
- Wzór umowy zlecenia na zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w postępowaniu
podatkowym oraz sądowoadministracyjnym o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług wraz
ze wzorami oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia.
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Umowa zlecenia
zawarta w dniu ………………… pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Grabowskiego działającego przy
pomocy Urzędu Miejskiego, 87-410 Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności 1
Przy kontrasygnacie skarbnika – Marii Kiżewskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Platanowej nr 15, NIP 784-238-90-60; Regon:
300 595 018, KRS Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda Nr 0000 29 11 05,
reprezentowaną przez: Marcina Leśnego – prezesa zarządu,
zwaną w dalszej części WYKONAWCĄ
została zawarta umowa o następującej treści.
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy zlecenia (zwanej dalej umową) jest świadczenie przez Wykonawcę
usług prawniczych w okresie obowiązywania niniejszej umowy w zakresie czynności i postępowań
dotyczących rozliczeń przez Zamawiającego podatku od towarów i usług (zwanym dalej podatkiem
VAT) dotyczących działalności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego rozliczenia.
2. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia usługi prawniczej
określonej w pkt 1.
3. Usługa prawnicza określona w pkt 1 obejmuje zastępstwo w zakresie postępowań przed organami
administracji skarbowej i ewentualnymi postępowaniami sądowoadministracyjnymi o zwrot
należnego Zamawiającemu podatku VAT wraz z niezbędnym doradztwem prawnym dotyczącym
zastępstwa w tych postępowaniach.
4. Usługi, o których mowa w punkcie 1 dotyczą również wybranych przez Wykonawcę jednostek
organizacyjnych Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
5. Obszary rozliczeń podatku VAT dokonywanych przez Zamawiającego zostaną określone przez
Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz strukturę organizacyjną i
zakres działalności Zamawiającego, jak również specyfikę rozliczeń podatku VAT dokonywanych
przez Zamawiającego. Zamawiający może ponadto wskazać do analizy zespołu prawników
Wykonawcy inne obszary możliwych optymalizacji rozliczeń podatku VAT niż wybrane przez
Wykonawcę.
6. Zamawiający oświadcza, iż od momentu zawarcia niniejszej umowy w zakresie działalności
pozwalającej na rozliczenie podatku VAT zobowiązuje się przyjąć kwartalny okres rozliczeniowy
podatku VAT w najszybszym możliwym terminie określonym we właściwych przepisach prawa. O
dokonanej zmianie Zmawiający obowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej Wykonawcę ze
wskazaniem terminu zmiany.
7. Przedmiotem niniejszej Umowy nie jest analiza ewentualnych obszarów ryzyk inwestycyjnych w
zakresie rozliczeń podatku VAT dokonywanych przez Zamawiającego. Analiza obszarów ryzyk w
zakresie rozliczeń podatku VAT dokonywanych przez Zamawiającego może zostać zlecona
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Wykonawcy na podstawie odrębnych ustaleń umownych na każdym etapie realizacji niniejszej
umowy.
8. Przedmiotem niniejszej Umowy nie są analizy zagadnień z zakresu rozliczeń podatku VAT
dokonywanych przez Zamawiającego, niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem jego rozliczeń na
warunkach niniejszej umowy. Analizy takie mogą zostać zlecone Wykonawcy na podstawie
odrębnych ustaleń umownych na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy.
9. Świadczenie usług będących przedmiotem Umowy jest podzielone na etap prac analitycznych oraz
prac wdrożeniowych. Strony oświadczają, iż etapy te są niezbędne do prawidłowego wykonania
usługi w zakresie określonym w umowie.
§2
Faza prac analitycznych – zakres i metodologia prac
1. W ramach fazy analitycznej Wykonawca zidentyfikuje obszary możliwej optymalizacji rozliczeń
podatku VAT dokonywanych przez Zamawiającego w zakresie działalności, której dotyczy niniejsza
umowa, a w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym możliwości prawnej uzyskania
zwrotu tego podatku. Celem tych prac jest określenie czynności niezbędnych do wykonania przez strony,
które mają umożliwić prawnikom Wykonawcy wystąpienie na podstawie pełnomocnictwa
Zamawiającego o zwrot na jego rzecz nadwyżki podatku VAT, a także optymalizację dla Zamawiającego
rozliczeń tego podatku.
2. Wykonawca przystąpi do realizacji fazy prac analitycznych w terminie pierwszego dnia roboczego
przypadającego w kolejnym miesiącu po dacie zawarcia niniejszej umowy. W dalszym okresie
wykonywania umowy w fazie wdrożeniowej określonej w §3 umowy, czynności fazy analitycznej
wykonywane będą w zakresie od potrzeb rozliczania podatku VAT.
3. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą polegającego w szczególności na
udzielaniu informacji i zapewnieniu dostępu do dokumentów wymaganych przez Wykonawcę, a także
przesyłania w wersji papierowej dokumentów wymaganych przez zespół prawników Wykonawcy.
4. Faza prac analitycznych zostanie zakończona przedstawieniem Zamawiającemu zwięzłej, pisemnej
informacji dot. rodzaju transakcji możliwych do rozliczenia podatku VAT. W dalszej części realizowana
będzie ona na bieżąco w zależności od dostrzeżonych przez Wykonawcę potrzeb ich wykonania.
§3
Faza wdrożeniowa – zakres i metodologia prac
1. W ramach fazy wdrożeniowej Strony będą prowadziły działania zmierzające do optymalizacji
rozliczeń podatku VAT dla Zamawiajacego oraz do zwrotu nadwyżki kwot podatku VAT na rzecz
Zamawiającego w związku z prowadzeniem przez niego działalności, której dotyczy niniejsza
umowa, należnego jemu za okres wykonywania niniejszej umowy oraz za okres poprzedzający jej
zawarcie, co do których prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rzecz
Zamawiającego nie uległo przedawnieniu. Niniejsza umowa w fazie wdrożeniowej obejmuje
świadczenie usług prawniczych przez Wykonawcę w zakresie zastępstwa dotyczącego procedur
postępowań sprawdzających prowadzonych przez organy administracji skarbowej w przedmiocie
orzeczenia poprzedzającego wypłatę nadwyżki podatku VAT na podstawie deklaracji podatku VAT,
związanych z nimi postępowań podatkowych, w tym kontrolnych oraz sądowo – administracyjnych
dot. rozliczeń podatku VAT, a także postępowań poprzedzających złożenie deklaracji
rozliczeniowych w zakresie dotyczącym urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
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2. Czynności wykonywane przez prawników Wykonawcy realizowane będą na podstawie
pełnomocnictw wystawianych przez Zamawiającego. W celu wykonywania czynności określonych
w §3 pkt 1 umowy Zamawiający zobowiązuje się do wystawiania pełnomocnictw w każdym
zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
3. Czynności prawników Wykonawcy w ramach fazy wdrożeniowej obejmować będą w szczególności:
a) przygotowanie korekt przeszłych rozliczeń deklaracji VAT oraz przygotowanie bieżących i
przyszłych rozliczeń VAT w kwartalnych okresach rozliczeniowych,
b) prowadzenie zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zamawiającego i na podstawie
przedstawianych przez niego dokumentów rejestrów i ewidencji niezbędnych do rozliczenia
podatku VAT, przy czym w zakresie rejestrów sporządzonych przed zawarciem umowy
czynności tej fazy dotyczyć będę rejestru zakupów,
c) analizę przedstawianych Wykonawcy przez pracowników jednostek organizacyjnych
Zamawiającego materiałów źródłowych (np. faktur zakupowych, umów, wniosków o
dotacje, uchwał) mogących mieć wpływ na zwrot nadwyżki podatku VAT.
4. Ponadto, w ramach fazy wdrożeniowej Wykonawca może podjąć następujące działania w zależności
od przebiegu wykonania niniejszej umowy:
a) przygotowanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego – jeżeli stan
faktyczny rozliczeń oraz stan prawny będą wymagały potwierdzenia poprawności skutków
podatkowych. W takiej sytuacji Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych
informacji w celu przygotowania powyższych wniosków, w szczególności w zakresie
precyzyjnego opisania stanu faktycznego, także w zakresie opisu zdarzeń przyszłych,
b) reprezentowanie Zamawiającego na podstawie udzielonych pełnomocnictw dla prawników
Wykonawcy, w postępowaniach dotyczących rozliczeń podatku VAT należnego
Zamawiającemu,
5. W okresie wykonywania fazy wdrożeniowej Zamawiający zobowiązany będzie do wsparcia
Wykonawcy w toczących się postępowaniach w zakresie przez niego wymaganym wynikającym z
potrzeby przygotowania czynności podejmowanych w ramach reprezentacji Zamawiającego, w
szczególności do przekazywania wymaganych przez Zamawiającego informacji i dokumentacji.
6. Strony oświadczają, iż zastrzegają dla Wykonawcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy
wyłączność świadczenia na rzecz Zamawiającego usług będących przedmiotem niniejszej Umowy w
zakresie implementacji rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę podczas wykonywania
niniejszej umowy, których Zamawiający nie wykorzystywał do momentu złożenia oferty zawarcia
niniejszej umowy. Powyższa wyłączność oznacza, iż Zamawiający nie będzie realizował
oszczędności w obszarze rozliczeń podatku VAT we własnym zakresie lub poprzez współpracę z
jakimkolwiek innym podmiotem konkurencyjnym wobec Wykonawcy.
7. Strony oświadczają, iż koncepcje rozliczania podatku VAT przez Zamawiającego, analiza prawna
poprzedzająca czynności wykonane przez Wykonawcę w okresie obwiązywania niniejszej umowy
oraz przed jej zawarciem są objęte programem autorskim Wykonawcy i poza potrzebami
wynikającymi z niniejszej umowy mogą one być wykorzystywane przez Zamawiającego po
uzyskaniu zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej. Podlegają one ochronie określonej w
przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).
§4
Wynagrodzenie za fazę analityczną
Wykonawca oświadcza, iż nie będzie pobierać odrębnego wynagrodzenia za wykonanie prac objętych fazą
analityczną. Czynności tej fazy wykonywania umowy będą rozliczane w ramach wynagrodzenia należnego
Wykonawcy za czynności podjęte przez niego w ramach fazy wdrożeniowej.
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§5
Wynagrodzenie za fazę wdrożeniową
1. Podstawą wynagrodzenia Wykonawcy będą oszczędności Zamawiającego w zakresie rozliczenia
podatku VAT ( wynagrodzenie to nazwane zostało dalej Wynagrodzeniem za Sukces)
2. Za oszczędności Zamawiającego w zakresie rozliczenia podatku VAT strony uznają zwrot podatku
VAT na rzecz Zamawiającego lub zaliczenie podatku naliczonego na poczet zapłaty podatku
należnego, co spowodowało zmniejszenie kwoty podatku należnego wpłaconego przez
Zamawiającego. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego zwrotu nadwyżki podatku VAT, tj.
nadwyżki naliczonego podatku VAT nad należnym, wynagrodzenie Wykonawcy będzie określone
jako procentowa część kwoty nadwyżki podatku VAT odzyskanego przez Zamawiającego. W
przypadku zaliczenia podatku naliczonego na poczet podatku należnego, wynagrodzenie
Wykonawcy będzie określone jako procentowa część kwoty naliczonego podatku VAT zaliczonego
przez Zamawiającego na poczet zapłaty podatku należnego, z zastrzeżeniem punktu 3.
3. Oszczędności , o których mowa w punkcie 2 zostaną pomniejszone o wartość do zwrotu lub
zwróconych lub przyznanych kwot dofinansowania wynikającego z zawartych umów.
4. Wynagrodzenie za Sukces będzie wynosiło część kwoty oszczędności Zamawiającego w zakresie
rozliczeń podatku VAT:
- 20% kwoty oszczędności Zamawiającego w zakresie rozliczeń podatku VAT w przypadku
transakcji dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej umowy,
- 18% kwoty oszczędności Zamawiającego w zakresie rozliczeń podatku VAT w przypadku
transakcji dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy powiększone zostanie o obowiązujący podatek VAT. W przypadku
zmiany jego wysokości w okresie wykonywania niniejszej Umowy strony oświadczają, iż
Wykonawca każdorazowo naliczać będzie obowiązujący podatek VAT bez zmiany warunków
niniejszej umowy. Wynagrodzenie będzie wyszczególnione na wystawianych przez Wykonawcę
fakturach VAT.
§6
Wynagrodzenie – postanowienia dodatkowe
1. W przypadku reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach sprawdzających, kontrolnych,
podatkowych lub sądowych, w związku z którymi Zamawiający będzie uprawniony do otrzymania
zwrotu kosztów postępowania, wynagrodzenie Wykonawcy obejmie także otrzymane przez
Zamawiającego koszty postępowania z wyjątkiem tych kosztów, które uprzednio zostały przez
Zamawiającego poniesione. Koszty postępowania obejmują w szczególności koszty określone w
ustawie Ordynacja podatkowa oraz ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
oraz otrzymane koszty zastępstwa procesowego. Powyższa cześć wynagrodzenia zostanie
zafakturowana po otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych stanowiących zwrot
powyższych kosztów w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
2. W przypadku wszczęcia postępowania sądowodministracyjnego dot. przedmiotu niniejszej umowy
strony oświadczają, iż Wykonawca uprawniony będzie do zwrotu kosztów dojazdu liczonych wg.
przepisów dot. zwrotu kosztów przejazdów pracowników samorządowych, liczonych za odległość
od siedziby Wykonawcy do miejsca rozprawy. Kwota ta powiększona zostanie o obowiązujący
podatek VAT. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT wraz z pisemnym
rozliczeniem poniesionych kosztów zaakceptowanym przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w związku z toczącym się postępowaniem Zamawiający otrzyma odsetki z tytułu nienależnie
zapłaconej zaległości podatkowej lub oprocentowanie nadpłaty, wynagrodzenie Wykonawcy będzie
obejmowało 20 % otrzymanych odsetek lub 20 % otrzymanego oprocentowania nadpłaty. Powyższa
część wynagrodzenia zostanie zafakturowana po otrzymaniu przez Zamawiającego powyższych
należności. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT. Jeżeli Zamawiający w
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związku z toczącym się postępowaniem otrzyma odsetki z tytułu podatku błędnie wpłaconego
podatku w okresie wykonywania niniejszej umowy w wysokości większej od należnej,
wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie pobrane.
4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Wykonawcy o fakcie
otrzymania należności, o których mowa w punktach 1, 2 i 3, jednakże każdorazowo nie później
aniżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu podatku VAT na konto bankowe oraz do zmiany
planu w budżecie Zamawiającego w formie dozwolonej obowiązującymi przepisami prawnymi
dokonanymi przez organ Wykonawczy , bądź Stanowiący w zakresie pozwalającym na wypłatę
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Ewentualnie zaległości podatkowe Zamawiającego (niezależnie od faktu, czy zostały
zidentyfikowane podczas wykonywania umowy), jak również odsetki od tych zaległości, nie
zmniejszają podstawy obliczania wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Jeżeli szacowana wartość optymalizacji VAT możliwego do odzyskania przez Zamawiającego w
wyniku przeprowadzenia fazy wdrożeniowej, w całości lub w części zidentyfikowanych obszarów
rozliczeń podatku VAT, a w konsekwencji szacowane wynagrodzenie Wykonawcy w tej fazie nie
zapewni zakładanej przez Wykonawcę stopy zwrotu wynikającej z nakładu pracy, Wykonawca
zastrzega sobie prawo do renegocjowania warunków współpracy lub wstrzymania wykonania fazy
wdrożeniowej w całości lub w części w okresie obowiązywania niniejszej umowy. O przedmiotowej
decyzji Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia, w terminie 14
dni licząc od dnia jego doręczenia. W przypadku podjęcia decyzji o wstrzymaniu wykonania umowy
nie będzie należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w par. 5 ust. 2 umowy. Strony
przewidują możliwość zmiany zawartej wcześniej umowy w tym trybie także w zakresie zmiany
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty
w złotych 740.927 zł stanowiących równowartość 193 000 euro obliczonej zgodnie z
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz.U.2009.224.1796).
§7
Warunki płatności wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych Umową będzie obliczane,
fakturowane i płatne w złotych polskich.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie fakturowane po zwrocie podatku na rachunek bankowy
Zamawiającego lub też poprzez jego rozliczenie w wyniku dokonania jakiejkolwiek innej,
efektywnej formy odzyskania podatku, możliwej do zrealizowania na skutek czynności
Zamawiającego, tj. przykładowo zaliczenie nadwyżek podatku naliczonego nad należnym
wskazanych w deklaracjach rozliczeniowych podatku VAT na poczet zaległości oraz bieżących lub
przyszłych zobowiązań podatkowych Zamawiającego i ewentualnych odsetek od zaległości, nawet
jeżeli powyższy zwrot lub inna efektywna forma odzyskania podatku będą miały miejsce po
wygaśnięciu umowy ale za okres stanu faktycznego jej wykonywania.
3. Faktury Wykonawcy będą płatne przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury z uwzględnieniem zasad określonych w § 6 niniejszej umowy. Nie ograniczając innych praw
ani środków prawnych przysługujących Wykonawcy, ma on prawo zawiesić lub zaprzestać
świadczenia usług, w całości lub części, jeśli dana płatność nie wpłynie w powyższym terminie.
4. Kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie powiększona o podatek VAT, naliczany
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§8
Zasada poufności warunków współpracy
1. Wykonawca zastrzega sobie pełną ochronę praw autorskich do koncepcji intelektualnej dot. podstaw
prawnych i sposobu operacyjnego i administracyjnego rozliczania przez Zamawiającego podatku
VAT. Koncepcja ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia czynności niezbędnych do ochrony w/w tajemnicy.
Wszystkie informacje związane ze sposobem wykonywania niniejszej umowy przekazane
pracownikom jednostek organizacyjnych Zamawiającego, stanowić będą ich poufną informacje
służbową. Obowiązki podjęcia czynności niezbędnych do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
Wykonawcy spoczywać będzie po stronie Zamawiającego, nazwane zostały dalej Zasadą Poufności.
2. Biorąc pod uwagę, że ujawnianie osobom trzecim informacji dotyczących założeń i sposobu
realizacji niniejszej umowy może narazić Wykonawcę na szkody, Zamawiający zobowiązuje się nie
udostępniać ani nie przekazywać osobom trzecim żadnych informacji dotyczących założeń i
realizacji niniejszej umowy bez wcześniejszej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej.
Zasada Poufności obowiązuje Zamawiającego na każdym etapie realizacji niniejszej umowy, a także
po jej wygaśnięciu, chyba że odrębne przepisy będą zobowiązywać Zamawiającego do ujawnienia
określonych informacji. Zamawiający jest zobowiązany również do zachowania Zasady Poufności w
przypadku podjęcia przez niego decyzji o niewdrożeniu proponowanych przez Wykonawcę
rozwiązań lub częściowym wdrożeniu rekomendacji etapu prac analitycznych Wykonawcy
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do realizowanej umowy z
zastrzeżeniem punktu 4, chyba że odrębne przepisy będą zobowiązywać Wykonawcę do ujawnienia
określonych informacji.
4. Wykonawca uprawniony jest do powoływania się na fakt współpracy z Zamawiającym. Na wniosek
Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się udzielić pisemnych referencji oraz będzie udzielał
ustnych informacji o fakcie współpracy z Wykonawcą oraz o przebiegu wykonywania umowy,
jednakże bez szczegółowych informacji o zidentyfikowanych obszarach rozliczeń podatku VAT i
rekomendacjach Wykonawcy.
5. Jeśli Zamawiający przeprowadzi fazę wdrożeniową samodzielnie lub przy pomocy podmiotów
działających na jego zlecenie (w tym także po odstąpieniu od niniejszej Umowy), dokonując w
efekcie rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym lub obniżenia podatku VAT
należnego do zapłaty, zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Wykonawcę, wówczas
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania kary umownej w wysokości podwójnej kwoty
określonej w §5 umowy, tj. w wysokości równej dwukrotności kwoty wynagrodzenia należnego
Wykonawcy tak jakby był on nadal zaangażowany w realizację fazy wdrożeniowej (wszystkie
postanowienia §5 umowy dotyczące kalkulacji wynagrodzenia i dostępności danych niezbędnych do
jej dokonania znajdą wówczas zastosowanie).
§9
Warunki odpowiedzialności Wykonawcy i jej zabezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności finansowej w przypadku powstania szkód
związanych z nienależytym wykonaniem umowy, w wyniku czego powstały u Zamawiającego
koszty finansowe do wysokości tych kosztów za okres wykonywania czynności objętych niniejszą
umową.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w punkcie 1 dotyczy również okresu po wygaśnięciu niniejszej
umowy za okres wykonywania czynności objętych niniejszą umową do czasu upływu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego.
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3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowo
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w niniejszej umowie z
zachowaniem należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca oświadcza, iż jego działalność prawnicza objęta jest polisą ubezpieczeniową
obejmującą również potencjalne szkody z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania
niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w okresie wykonywania niniejszej umowy polisę
ubezpieczeniową określoną w pkt 1. Strony umowy traktować będą polisę ubezpieczeniową jako
formą zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty w pełnej wysokości ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych Zamawiającego powstałych z tytułu wykonania niniejszej umowy do czasu
upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w terminie 30 dni od otrzymania od
Zamawiającego pisemnego żądania zapłaty.
7. W sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w fazie wdrożeniowej, odpowiedzialność
Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy zostanie wyłączona.
§ 10
Prawa do wiedzy i wyników usług Wykonawcy
1. Strony oświadczają, iż dokumentacja robocza niezbędna do wykonania niniejszej umowy pozostaje
własnością Wykonawcy, z wyjątkiem dokumentacji podatkowej niezbędnej do rozliczenia podatku
VAT, w szczególności faktur. Po uiszczeniu całego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z
niniejszej umowy Zamawiający otrzyma niewyłączną licencję na korzystanie, z zastrzeżeniem
innych postanowień umowy, z wszelkich wyników usług wyłącznie do jego celów, dla których te
wyniki usług zostały mu sporządzone i dostarczone.
2. Wykonawca zachowuje wszelkie prawa (w tym między innymi prawa autorskie, inne prawa
własności intelektualnej, prawa do traktowania jako poufne) do wyników usług, wiedzy Wykonawcy
oraz inne prawa do wykorzystywania i ujawniania wiedzy Wykonawcy, w szczególności do jej
wykorzystania w prowadzeniu własnej działalności, a Zamawiający nie będzie domagać się ani
dochodzić od Wykonawcy i jego współpracowników, jakiegokolwiek zakazu czy ograniczenia
powyższych praw i tytułów do wiedzy Wykonawcy, ani nie sformułuje takiego żądania względem
jego współpracowników. Wszelka własność intelektualna i prawa własności do materiałów
dostarczonych przez Zamawiającego celem świadczenia usług określonych w niniejszej umowie,
także przed jej zawarciem pozostaną własnością Zamawiającego. Termin „Wiedza Wykonawcy”
oznacza wszelkie know-how, wzory, szablony, metodologie, metody, pomysły, koncepcje, techniki,
narzędzia, procedury, umiejętności oraz technologie, w tym technologie internetowe i algorytmy,
oprogramowanie, interfejsy systemowe, które są własnością lub przedmiotem praw Wykonawcy lub
które zostały przez niego wytworzone lub są wykorzystywane przez Wykonawcę przy świadczeniu
usług lub realizacji niniejszej umowy i innych zobowiązań Wykonawcy.
§ 11
Wykorzystanie nazwy Zamawiającego
Niezależnie od odmiennych postanowień Umowy, Wykonawca może posługiwać się nazwą Zamawiającego,
odwoływać się do faktu wykonywania na jego rzecz usług oraz przedstawiać ich ogólny opis w materiałach
marketingowych celem przedstawienia swojego doświadczenia, jak również w wewnętrznych systemach i
zbiorach danych Wykonawcy.
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§ 12
Zmiany umowy
1. Strony przewidują możliwość zmiany warunków niniejszej umowy w sytuacjach w niej określonych,
a także w przypadku zmian nieistotnych oraz zamian wynikających z okoliczności niezależnych od
stron.
2. Zmiany wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku kiedy na skutek wymogów przepisów prawa oraz orzeczeń właściwych sądów lub
organów administracji publicznej określone postanowienia niniejszej umowy uznane zostaną za
prawnie nieskuteczne strony zobowiązane zostaną warunkami umowy w pozostałym zakresie.
§ 13
Przekazanie dokumentów
1. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania kopii wszelkiej dokumentacji w formie papierowej w
szczególności faktur VAT, dowodów zapłat należności i zobowiązań, a na wniosek Wykonawcy
także elektronicznej niezbędnej do wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie dokumenty przekazywane Wykonawcy w ramach
wykonywania niniejszej umowy będą wiarygodne i zgodne ze stanem prawny oraz faktycznym.
3. W przypadku zakupów dokonywanych przez Zamawiającego zobowiązany jest on do zwięzłego
określenia w formie pisemnej na odwrocie każdego dokumentu przeznaczenia wydatku i miejsca
jego miejsca jego wykorzystania np. inwestycja, remont, modernizacja. Wykonawca w okresie po
zawarciu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu szczegółowe wytyczne dotyczące opisywania
w/w dokumentacji.
4. Wykonawca może zatrzymać kopie lub duplikaty dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do niszczenia przekazanej do niego korespondencji, innych
dokumentów w formie papierowej i/lub dokumentów w formie elektronicznej po wygaśnięciu
niniejszej umowy oraz upływie terminu przedawnienia rozliczeń podatku VAT za okres stanu
faktycznego wykonania niniejszej umowy.
§ 14
Zasady współpracy stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) określenia wykazu osób uprawnionych do wykonywania niniejszej umowy.
2) niezwłocznego poinformowania właściwych organów Zamawiającego w przypadku
stwierdzenia uzasadnionych przesłanek popełnienia przestępstwa dostrzeżonych podczas
wykonywania umowy,
3) niezwłocznego poinformowania właściwych organów Zamawiającego w przypadku
stwierdzenia jakiejkolwiek próby ograniczenia zakresu prac (np. ograniczenie dostępu do
istotnych informacji lub dokumentów) przez pracowników lub kierownictwo jednostek
organizacyjnych Zamawiającego. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zaplanują
dalsze działania w celu realizacji założeń niniejszej umowy. Brak jakichkolwiek działań ze
strony Zamawiającego może skutkować wstrzymaniem wykonania umowy przez
Wykonawcę z powodu okoliczności spoczywających po stronie Zamawiającego.
4) zachowania prawem wymaganej staranności w zakresie ochrony dokumentów przekazanych
w ramach wykonywania umowy przez Zamawiającego, a także wytworzonych w ramach jej
wykonywania.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wskazania koordynatora wykonywania umowy ze strony Zamawiającego, który
odpowiedzialny będzie do wykonania obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej
umowy, jako osoby odpowiedzialnej do koordynacji przekazywania zespołowi prawników
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Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji związanych z przedmiotem niniejszej
umowy,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji niezbędnej do wykonywania umowy w zakresie prac
wdrożeniowych w terminie do dnia 5 każdego kolejnego miesiąca wykonywania niniejszej
umowy,
3) przygotowania zestawień i informacji przez pracowników i organy Zamawiającego i jego
jednostek organizacyjnych niezbędnych do realizacji zadań objętych w umową,
4) zapewnienia Wykonawcy odpowiednich warunków do prowadzenia prac w siedzibie
jednostki samorządu terytorialnego w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyjątkiem dniu ustawowo wolnych od pracy), w godzinach. od godz. 8:00 do godz. 15:00,
w przypadku wystąpienia wykonania czynności w siedzibie Zamawiającego,
5) zapewnienia Wykonawcy dostępu do wszelkich dokumentów, oświadczeń, informacji i
wyjaśnień składanych przez pracowników i kierownictwo, niezbędnych do prawidłowej
realizacji niniejszej umowy, w terminach określonych przez Wykonawcę.
6) wszystkie informacje i dokumenty poza fakturami i dokumentami stanowiącymi podstawę
ich wystawienia winny być przedkładane na żądanie wykonawcy nie później niż w terminie
7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.
3. Wykonawca przyjmuje, że informacje przekazywane przez pracowników i kierownictwo
Zamawiającego są prawidłowe i rzetelne i że będą przekazane zgodnie z najlepszą wiedzą
kierownictwa i pracowników Zamawiającego.
§ 15
Konflikt interesów
1. Jeśli Zamawiający nawet wg. swojej najlepszej wiedzy podejmie działanie, które wytworzy sytuację
powodującą konflikt interesów zawodowych według zasad profesjonalnych, zasad organów
zawodowych lub nadzorczych regulujących działalność Wykonawcy, Wykonawca może zakończyć
wykonywanie usług za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego niezwłocznie o stwierdzeniu sytuacji kreującej konflikt interesów, która może
skutkować zakończeniem usług. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za usługi
realizowane i wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z usługami, do daty, kiedy
Wykonawca dowiedział się o konflikcie interesów.
2. Przed rozpoczęciem realizacji usług na rzecz Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się
sprawdzić według swojej najlepszej wiedzy, możliwe potencjalne konflikty interesów. Pomimo tego
jednak, ponieważ Wykonawca świadczy wiele różnych usług profesjonalnych na rzecz wielu
klientów, Wykonawca oświadcza, iż nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich sytuacji, w
przypadku których może zaistnieć konflikt z interesami Zamawiającego. Dlatego też, bez zbędnej
zwłoki, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich konfliktach interesów, które mogą
wystąpić w okresie wykonywania umowy mających znaczenie dla świadczonych dla Zamawiającego
usług. Jeśli Wykonawca lub Zamawiający rozpozna potencjalny konflikt interesów, a Wykonawca
uważa, że interesy Zamawiającego mogą zostać odpowiednio zabezpieczone przez wdrożenie
stosownych procedur, Wykonawca omówi i ustali takie procedury z Zamawiającym.
§ 16
Obowiązywanie, Interpretacja i określenie beneficjenta będącego stroną trzecią
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy, które wyraźnie albo też ze względu na swój charakter zachowują
znaczenie dla interesów stron po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy, obowiązują również po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
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§ 17
Termin obowiązywania umowy
1. Umowa została zawarta na okres trzech lat począwszy od pierwszego dnia kalendarzowego
przypadający w miesiącu następnym po dacie zawarcia niniejszej umowy.
2. Umowa może zostać rozwiązana w formie pisemnej przez każdą ze stron w każdym czasie, jednak z
zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia dostarczenia wypowiedzenia
drugiej stronie.
3. Umowę zawarto w 4 egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

……………………
ZAMAWIAJĄCY

…… ………………………………
WYKONAWCA
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OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 pkt 1-4
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pełna nazwa wykonawcy: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Platanowa 15, 62 – 200 Gniezno
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w postępowaniu podatkowym oraz
sądowoadministracyjnym o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług”
Oświadczam, że:
Spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.) dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

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

Miejscowość, data

Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki
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OŚWIADCZENIE
WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Pełna nazwa wykonawcy: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o.
Adres wykonawcy: ul. Platanowa 15, 62 – 200 Gniezno
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Zastępstwo procesowe oraz doradztwo prawne w postępowaniu podatkowym oraz
sądowoadministracyjnym o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług”

Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

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

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

Miejscowość, data

Podpis osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka/pieczątki
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