
Umowa nr ..........

zawarta w dniu ________________ pomiędzy:

Gminą Biała z siedzibą w Białej, adres: Rynek 10, Biała, NIP: 755 19 12 048,  reprezentowaną przez:
Edwarda Plicko – Burmistrza Białej
za kontrasygnatą: Klaudii Kopczyk – Skarbnika Gminy Biała

zwaną dalej Zamawiającym, a

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
reprezentowaną przez: _____________________________

zwaną dalej Wykonawcą

zwanymi dalej łącznie Stronami

Niniejszą  umowę  zawiera  się  w  wyniku  przeprowadzonego  postepowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b w związku z art. 66 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot i czas trwania Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego podstawowej usługi
prawniczej  polegającej  na  zastępstwie  procesowym,  na  podstawie  udzielonego  pełnomocnictwa
procesowego, w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) oraz w innych powiązanych
z nim postępowaniach, jak również doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, mającym
charakter pomocniczy wobec powyższej podstawowej usługi prawniczej, obejmującym analizę zasadności
podniesienia przez Zamawiającego możliwych roszczeń ukierunkowanych na odzyskanie VAT. 

2. Przedmiotem Umowy nie jest analiza obszarów niezwiązanych bezpośrednio z odzyskiwaniem VAT, o
którym mowa w ustępie 1, ani ewentualnych obszarów ryzyk w zakresie VAT.

3. Okres wykonania przedmiotu Umowy ustala się na czas od zawarcia Umowy do zakończenia postępowań
związanych z przedmiotem Umowy, nie dłużej niż 3 lata od zawarcia Umowy.

§ 2

Zakres i termin wykonania prac 

1. Wykonawca  rozpocznie  świadczenie  usług  w terminie  uzgodnionym  z  Zamawiającym.  Zamawiający
zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą polegającego w szczególności na udzielaniu informacji
i zapewnieniu dostępu do dokumentów. Wykonawca upoważniony jest do korzystania z informacji lub
danych  dostarczonych  przez  Zamawiającego  lub  przez  osoby  wskazane  przez  Zamawiającego  bez
dokonywania ich weryfikacji.  Wykonawca nie  będzie  ponosił odpowiedzialności  za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie usług spowodowane brakiem należytej współpracy ze strony Zamawiającego.

2. Przed  złożeniem  wniosków  o  wszczęcie  właściwych  postępowań,  po  udzieleniu  Wykonawcy  przez
Zamawiającego stosownych pełnomocnictw, Wykonawca dokona analizy zasadności możliwych roszczeń
ukierunkowanych na odzyskanie VAT, które w oparciu o jego wiedzę i aktualne doświadczenie oraz ze
względu na potencjał roszczenia nadają się do podniesienia.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego, w formie pisemnego Raportu,  o wynikach analizy,  o której
mowa  w  ustępie  2  oraz  zarekomenduje  odpowiednie  działania  prawne  zmierzające  do  podniesienia
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roszczeń procesowych. Wykonawca przedstawi wstępny Raport w ciągu 45 dni roboczych od uzyskania
niezbędnych informacji od Zamawiającego, a w razie potrzeby również wersję skorygowaną Raportu nie
później niż w ciągu 20 dni roboczych od przedstawienia uwag przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że
zakres prac oraz stopień złożoności analizowanych zagadnień umożliwi przedstawienie Raportu (wersji
wstępnej lub wersji ostatecznej) w powyższym terminie i przy założeniu właściwego współdziałania ze
strony Zamawiającego. W przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego, przed przekazaniem
Raportu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Raport częściowy. Wykonawca dokona uzupełnienia
Raportu,  jeżeli  zidentyfikuje  kolejne  możliwości  odzyskania  VAT Zamawiającego  za  okres,  za  który
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z Umową.

4. Po zapoznaniu się z Raportem, Zamawiający podejmie i zakomunikuje Wykonawcy, w formie pisemnej
lub za pomocą komunikacji elektronicznej, decyzję o:

a) pełnej akceptacji rekomendacji Wykonawcy przedstawionych w Raporcie i realizacji roszczeń w tym
zakresie,

b) akceptacji  jedynie  wybranych  rekomendacji  Wykonawcy  przedstawionych  w  Raporcie  i  realizacji
roszczeń w tym zakresie,

c) zawieszeniu realizacji roszczeń na czas określony lub rezygnacji z ich realizacji.

5. W razie zmiany decyzji, o której mowa w ustępie 4 litera a) lub b), Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę,  który  odpowiednio  rozszerzy  lub  ograniczy  (w  tym  również  zakończy)  działania
ukierunkowane na realizację roszczeń w uzgodnionym zakresie. 

6. W razie  zmiany decyzji,  o  której  mowa w ustępie  4 litera  c),  Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi
Wykonawcę, który podejmie działania ukierunkowane na realizację roszczeń w uzgodnionym zakresie.

7. Wykonawca,  mimo  posiadanych  pełnomocnictw,  może  podejmować  działania  rodzące  skutki  prawne
wiążące dla Zamawiającego jedynie za zgodą Zamawiającego.

8. Wykonawca rozpocznie działania prawne zmierzające do realizacji roszczeń w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym. W wyniku podjętych działań prawnych, Wykonawca w szczególności sporządzi wnioski o
udzielenie wiążących interpretacji prawa podatkowego oraz o wszczęcie stosownych postępowań.

9. Wykonawca  zastrzega  sobie  możliwość  rezygnacji  z  prowadzenia  wybranych  działań  prawnych
przedstawionych  w  Raporcie  poprzez  złożenie  Zamawiającemu  stosownego  oświadczenia.  W  takim
przypadku, w odpowiednim do złożonego oświadczenia zakresie, nie będzie miał zastosowania paragraf 3
ustęp  4 dotyczący wyłączności  świadczenia  usług  przez  Wykonawcę,  nie  będzie  należne  Wykonawcy
wynagrodzenie, o którym mowa w paragrafie 4 ustęp 1 ani też odszkodowanie umowne, o którym mowa w
paragrafie 4 ustęp 11.

10.W okresie, o którym mowa w paragrafie 4 ustęp 3 Umowy, Zamawiający będzie na bieżąco konsultował z
Wykonawcą wszelkie  rodzaje  ponoszonych wydatków (w szczególności  wydatków inwestycyjnych),  a
Wykonawca dokona analizy zasadności możliwych roszczeń ukierunkowanych na odzyskanie VAT od tych
wydatków,  które  w  oparciu  o  jego  wiedzę  i  aktualne  doświadczenie  oraz  ze  względu  na  potencjał
roszczenia  nadają się  do podniesienia  (pisemne wyniki  analiz będą stanowiły uzupełnienie Raportu, o
którym mowa w paragrafie 2 ustęp 3) oraz reprezentowania Zamawiającego, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa  procesowego,  w  postępowaniach  o  zwrot  VAT oraz  w  innych  powiązanych  z  nimi
postępowaniach,  w  tym  w  szczególności  inicjowania  postępowań  dotyczących  uzyskania  przez
Zamawiającego  wiążących  interpretacji  prawa  podatkowego  oraz  reprezentowania  Zamawiającego  w
postepowaniach związanych z odzyskaniem VAT z ww. wydatków. Postanowienia paragrafu 2 ustęp 4, 5, 6
i 9 mają odpowiednie zastosowanie także do uzupełnienia Raportu.
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§ 3

Gwarancja należytego wykonania usług i wyłączność Wykonawcy

1. Jeżeli odzyskany przez Zamawiającego VAT na skutek zastosowania wyników analizy przedstawionej w
Raporcie  lub uzupełnienia  Raportu zostanie  w przyszłości  zakwestionowany przez  organy podatkowe,
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług zastępstwa procesowego na rzecz Zamawiającego
w  stosownych  postępowaniach,  o  ile  dotyczą  okresu  za  który  Wykonawca  otrzymał  wynagrodzenie
określone  w paragrafie  4  ustęp 1 (Gwarancja  Wykonawcy).  Usługi  Wykonawcy w tym zakresie  będą
objęte wynagrodzeniem określonym w paragrafie 4 ustęp 1 Umowy, to znaczy Wykonawca nie będzie
pobierał  dodatkowego  Wynagrodzenia  za  Sukces  z  tytułu  świadczenia  powyższych  usług.  Gwarancja
Wykonawcy  obowiązuje  pod  warunkiem  wystąpienia  przez  Zamawiającego  o  uzyskanie
rekomendowanych  i  sporządzonych  przez  Wykonawcę  stosownych  wniosków  o  interpretację  prawa
podatkowego,  z  zastrzeżeniem  ustępu  2  poniżej  oraz  niezwłocznego  poinformowania  Wykonawcy  o
zakwestionowaniu odzyskanego VAT, a także umożliwienia Wykonawcy uczestnictwa w pełnej procedurze
odwoławczej,  to  jest  do  wydania  prawomocnego  wyroku  sądu  administracyjnego,  w  wyniku  którego
Zamawiający zobowiązany będzie do zwrotu odzyskanego VAT.

2. Strony mogą wyjątkowo uzgodnić, że Gwarancja Wykonawcy będzie obowiązywać również w sytuacjach,
gdy mimo braku faktycznej możliwości skutecznego uzyskania przez Zamawiającego rekomendowanych
przez Wykonawcę interpretacji prawa podatkowego przed złożeniem wniosków o wszczęcie stosownych
postępowań  Zamawiający  zdecyduje  się  na  podjęcie  działań  zmierzających  do  realizacji  roszczeń  i
odzyskania VAT zgodnie z rekomendacjami Wykonawcy, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę
oceny ryzyka oraz rekomendacji.

3. W okresie dokonywania przez Wykonawcę czynności, o których mowa w paragrafie 2 ustęp 2 oraz ustęp
10,  do  momentu  przekazania  Raportu  lub  uzupełnienia  Raportu,  Zamawiający  jest  zobowiązany  do
współdziałania z Wykonawcą zgodnie z treścią Umowy, jej celem oraz zasadami współżycia społecznego,
a w szczególności powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić, uniemożliwić lub
ograniczyć wykonanie Umowy przez Wykonawcę. Uwzględniając, że Wykonawca oceniając zasadność
możliwych roszczeń udostępnia wiedzę i koncepcje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy,
Zamawiający  współdziałając  z  Wykonawcą  w  okresie  dokonywania  przez  Wykonawcę  czynności,  o
których mowa w paragrafie 2 ustęp 2 oraz ustęp 10, do momentu przekazania Raportu lub uzupełnieniu
Raportu, jest zobowiązany w szczególności do powstrzymania się od podnoszenia i realizowania roszczeń
w zakresie odzyskania VAT we własnym zakresie lub poprzez współpracę z jakimkolwiek podmiotem
innym niż Wykonawca.

4. W zakresie  roszczeń  Zamawiającego  o  odzyskanie  VAT za  okresy,  za  które  Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie określone w paragrafie 4 ustęp 1, Wykonawcy przysługuje wyłączność świadczenia usług
określonych w Umowie. Powyższa wyłączność oznacza, że Zamawiający nie będzie podnosił i realizował
roszczeń ukierunkowanych na odzyskanie VAT z wydatków (obszarów) wskazanych w Raporcie lub w
uzupełnieniu  Raportu  albo  rozwiązań  do  nich  pochodnych  lub  podobnych  we  własnym  zakresie  lub
poprzez  współpracę  z  jakimkolwiek  podmiotem  innym  niż  Wykonawca  oraz  nie  zleci  wykonywania
przedmiotowych usług podmiotowi innemu niż Wykonawca.

5. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje o wykorzystywaniu Raportu lub
uzupełnienia Raportu oraz wyników analizy zawartej w Raporcie lub w uzupełnieniu Raportu, a także o
uzyskanych efektach finansowych.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  wynosi  ___%  (słownie:  ________________procent)  VAT  faktycznie
uzyskanego (zadeklarowanego) przez Zamawiającego w deklaracjach podatkowych (Wynagrodzenie za
Sukces),  z  zastrzeżeniem  Wynagrodzenia  za  Sukces  dotyczącego  wydatków  rozliczanych  w  drodze
korekty  deklaracji  oraz  w  drodze  tzw.  korekty  wieloletniej,  które  wyniesie  ___%  (słownie:
______________  procent).  Wynagrodzenie  za  Sukces  będzie  należne  Wykonawcy  na  skutek
jakiejkolwiek efektywnej formy odzyskania VAT przez Zamawiającego, w szczególności po faktycznym

3



zwrocie podatku na rachunek bankowy Zamawiającego lub po zadeklarowaniu VAT należnego lub VAT
naliczonego w bieżącej deklaracji podatkowej.

2. Wykonawca  otrzyma  również  jednorazowe  wynagrodzenie  w  wysokości  ______________  (słownie:
___________________)  złotych  (Wynagrodzenie  Zryczałtowane)  plus  VAT.  Wynagrodzenie
Zryczałtowane  będzie  zafakturowane  wraz  z  wystawieniem  pierwszej  faktury  VAT  dotyczącej
Wynagrodzenia za Sukces.

3. Podstawą do wyliczenia Wynagrodzenia za Sukces, o którym mowa w ustępie 1, będzie:

a) VAT należny, który zgodnie z przepisami podlega wykazaniu w korygowanych okresach rozliczeniowych
do roku 2018 włącznie,

b) VAT  naliczony  z  faktur,  które  zostały  wystawione  na  Zamawiającego  w  przeszłych  okresach
rozliczeniowych oraz w okresach rozliczeniowych do roku 2018 włącznie.

4. Koszty  niezbędne  dla  zrealizowania  usług  (opłaty  sądowe,  administracyjne,  kancelaryjne,  orzeczone
koszty procesu, w tym zastępstwa procesowego) ponosi Zamawiający, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
Powyższe nie dotyczy wydatków Wykonawcy i osób, którymi Wykonawca się posługuje przy realizacji
Umowy  takich  jak:  koszty  podróży,  noclegów  i  diet,  które  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  jest
uprawniony  do  poniesienia  wydatku  na  rachunek  Zamawiającego  związanego  z  wszczęciem  lub
kontynuacją postępowania o ile Zamawiający wyraził zgodę na wszczęcie danego postępowania.

5. W  przypadku  zasądzenia  na  rzecz  Zamawiającego  kosztów  zastępstwa  procesowego  w  związku  z
realizacją  przedmiotu  Umowy,  wynagrodzenie  Wykonawcy obejmie  także  te  koszty  brutto.  Ta  część
wynagrodzenia zostanie zafakturowana po otrzymaniu przez Zamawiającego powyższych kosztów.

6. Jeżeli w związku z działaniami wynikającymi z rekomendacji Wykonawcy Zamawiający otrzyma odsetki
(np.  z  tytułu  nienależnie  zapłaconej  zaległości  podatkowej,  odsetki  z  tytułu  zbyt  późno  dokonanego
zwrotu VAT lub oprocentowanie nadpłaty), wynagrodzenie Wykonawcy będzie obejmowało także ___%
(słownie  _________________procent)  otrzymanych  odsetek  brutto.  Ta  część  wynagrodzenia  zostanie
zafakturowana po otrzymaniu przez Zamawiającego powyższych kwot. 

7. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż do końca miesiąca, w którym doszło do
zwiększenia  kwoty  VAT  naliczonego  lub  zmniejszenia  kwoty  VAT  należnego  u  Zamawiającego)
informowania Wykonawcy o zaistnieniu przesłanek do zafakturowania Wynagrodzenia za Sukces oraz
innych należności o których mowa w Umowie. 

8. Jeżeli  z  powodów  leżących  po  stronie  Zamawiającego  nie  będzie  możliwe  odzyskanie  VAT  w
poszczególnych obszarach wskazanych w Raporcie lub w uzupełnieniu Raportu za wszystkie okresy, za
które  Wykonawcy  mogłoby  przysługiwać  wynagrodzenie  określone  w  paragrafie  4  ustęp  1,  okres
rozliczeniowy będący podstawą obliczenia Wynagrodzenia za Sukces o którym mowa w ustępie 3 będzie
przedłużony o 12 miesięcy.

9. Wynagrodzenie  za  Sukces  Wykonawcy  będzie  powiększone  o  podatek  VAT,  naliczany  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

10.Faktury Wykonawcy są płatne przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dokonania niezbędnych
zmian  w  zakresie  ujęcia  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  wydatkach  budżetowych  Zamawiającego,
jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

11. Jeśli Zamawiający odzyska VAT samodzielnie lub przy pomocy podmiotów działających na jego zlecenie
(także  po  wygaśnięciu,  rozwiązaniu  lub  odstąpieniu  od  Umowy)  w  sytuacji,  w  której  Wykonawcy
przysługuje Wynagrodzenie za Sukces, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania
umownego równego dwukrotności kwoty Wynagrodzenia za Sukces. Stosowne postanowienia Umowy
dotyczące kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy stosuje się odpowiednio.

12.W przypadku powstania po stronie Zamawiającego obowiązku zwrotu całości lub części odzyskanego
VAT uzyskanego  na  skutek  działań  Wykonawcy  w  ramach  Umowy,  za  które  Wykonawca  otrzymał
Wynagrodzenie  za  Sukces,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zwrotu  odpowiedniej  części
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Wynagrodzenia za Sukces (proporcjonalnej do części VAT podlegającej zwrotowi). Zwrot Wynagrodzenia
za  Sukces  dokonany będzie  wyłącznie  pod  warunkiem uprzedniego  skorzystania  z  pełnej  Gwarancji
Wykonawcy.

13.W przypadku  gdyby korzyść  w postaci  odzyskanego  VAT na  skutek  zastosowania  wyników analizy
przedstawionej w Raporcie lub w uzupełnieniu Raportu miała wystąpić w jednostkach sektora finansów
publicznych Zamawiającego lub innych podmiotach kontrolowanych przez Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do zawarcia umowy o treści tożsamej z treścią niniejszej
Umowy przez ww. podmiot z Wykonawcą, o ile Umowa nie odnosi skutku wobec tego podmiotu. 

14.Ewentualne  zaległości  podatkowe  Zamawiającego,  odsetki  od  tych  zaległości,  jak  również  inne
zmniejszenia kwoty odzyskanego VAT nie zmniejszają podstawy obliczania Wynagrodzenia za Sukces,
chyba że powstały w wyniku zastosowania się do rekomendacji Wykonawcy (co w przypadku otrzymania
dofinansowania  zewnętrznego  oznacza,  że  dokonując  kalkulacji  wynagrodzenia  o  którym  mowa  w
paragrafie  4  ustęp  1,  Wykonawca  nie  uwzględni  odzyskanych  kwot  podatku  naliczonego  wraz  z
odsetkami,  które  Zamawiający  ewentualnie  zwróci  instytucji  finansującej  w  sytuacji,  gdyby  kwoty
podatku naliczonego w określonym obszarze będącym przedmiotem usługi Wykonawcy były wydatkiem
kwalifikowanym,  uzyskanym  przez  Zamawiającego  w  ramach  umowy o  bezzwrotne  dofinansowanie
danej inwestycji). Odnośnie sytuacji wskazanej w paragrafie 3 ustęp 2, ewentualnie odsetki od zaległości
podatkowej nie zmniejszają podstawy obliczania Wynagrodzenia za Sukces.

15.Zmniejszenie podstawy obliczania Wynagrodzenia za Sukces, o którym mowa w ustępie poprzedzającym,
nie dotyczy sytuacji gdy zwrot zaległości podatkowej, odsetek od tych zaległości lub inne zmniejszenia
kwoty  odzyskanego  VAT  wynikają  z  nieprawidłowej  kwalifikacji  podatkowej  transakcji  przez
Zamawiającego  w  świetle  obowiązujących  przepisów  w  momencie  jej  zaistnienia,  pobrania
dofinansowania  przez  Zamawiającego  w  części  dotyczącej  VAT  w  sposób  nieuzasadniony  bądź  w
przypadku  spłaty  dofinansowań  o  charakterze  zwrotnym  w  części  lub  całości  oraz  w  sytuacjach
podobnych,  nawet  jeżeli  zmniejszenie  kwoty  odzyskanego  VAT  jest  efektem  zastosowania  się  do
rekomendacji Wykonawcy.

16.W przypadku,  gdy  korekta  polega  na  wyeliminowaniu  z  rozliczeń  Zamawiającego  VAT należnego  i
związanego z nim VAT naliczonego, podstawą do wyliczenia Wynagrodzenia za Sukces będzie dodatnia
różnica  pomiędzy  należnym  a  naliczonym  VAT.  Ewentualna  ujemna  różnica  pomiędzy  należnym  a
naliczonym VAT nie będzie pomniejszać podstawy do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 5

Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  poufności  odnośnie  usług  świadczonych  na  rzecz
Zamawiającego w zakresie, w jakim nie są one jawne, chyba że odrębne przepisy będą go zobowiązywać
do  ujawnienia  określonych  informacji.  Wykonawca  może  przekazywać  uzyskane  informacje  swoim
pracownikom oraz osobom działającym na jego zlecenie w zakresie potrzebnym do realizacji Umowy, jak
również  podmiotom  należącym  do  grupy  Wykonawcy  dla  potrzeb  określonych  procedurami
wewnętrznymi Wykonawcy. Przekazywanie i przechowywanie poufnych informacji i dokumentów może
następować za pomocą infrastruktury teleinformatycznej Wykonawcy. Wykonawca może posługiwać się
nazwą Zamawiającego i powoływać się na fakt współpracy z Zamawiającym, może przedstawiać ogólny
opis  świadczonych  usług  oraz  wykorzystywać  wybrane  informacje  odnośnie  efektów  współpracy  z
Zamawiającym dla celów marketingowych lub celem przedstawienia swojego doświadczenia, jak również
w wewnętrznych systemach i zbiorach danych.

2. Informacje  dotyczące  wykonania  przedmiotu  Umowy  (w  tym  czynności  podejmowane  w  ramach
zastępstwa procesowego i doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego oraz wskazane w Raporcie lub
uzupełnieniu  Raportu  możliwe obszary odzyskiwania  VAT przez  Zamawiającego)  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa  Wykonawcy.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zachowania  poufności  odnośnie
świadczonych na jego rzecz usług, a w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać stronom trzecim
tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy bez wcześniejszej zgody Wykonawcy, chyba że odrębne przepisy
będą  zobowiązywać  go  do  ujawnienia  określonych  informacji.  W  szczególności,  Zamawiający
zobowiązany  jest  do  nieudostępniania  stronom  trzecim  Raportu  lub  uzupełnienia  Raportu,
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nieinformowania o obszarach odzyskiwania VAT i zaproponowanych rozwiązaniach, przygotowanych i
uzyskanych podczas prac dokumentach związanych z realizacją Umowy (w szczególności: wnioskach o
interpretacje przepisów prawa podatkowego, uzasadnieniach przyczyn korekt deklaracji VAT, wnioskach
o nadpłatę,  interpretacjach przepisów prawa podatkowego, protokołach kontroli,  decyzjach,  wyrokach
sądów  wraz  z  uzasadnieniami).  Zamawiający  przyjmuje  do  wiadomości  i  akceptuje,  iż  ujawnienie
tajemnicy  przedsiębiorstwa  Wykonawcy  stronom  trzecim  może  narazić  Wykonawcę  na  szkodę.
Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa także w przypadku podjęcia
decyzji  o  niewdrożeniu  lub  częściowym  wdrożeniu  rekomendacji  Wykonawcy.  Przekazywanie  i
przechowywanie  poufnych  informacji  i  dokumentów  może  następować  za  pomocą  infrastruktury
teleinformatycznej Zamawiającego.

3. Zamawiający  może  udzielić  Wykonawcy  pisemnych  referencji  oraz  może  udzielać  stronom  trzecim
informacji o swojej subiektywnej ocenie sposobu świadczenia usług przez Wykonawcę oraz o efektach
współpracy z Wykonawcą, jednakże bez udzielania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawcy.

§ 6

Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy i odpowiedzialność Komplementariusza

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie usługi świadczone na
podstawie  Umowy,  w  tym  za  działania  i  zaniechania  osób,  którymi  Wykonawca  posługuje  się  przy
wykonywaniu  Umowy.  Odpowiedzialność  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  niezależnie  od  jej
podstawy prawnej, z tytułu szkód powstałych na podstawie lub w związku z Umową, z przyczyn innych
niż wina  umyślna,  również  za działania  osób,  którymi  Wykonawca posługuje się  przy wykonywaniu
Umowy, ograniczona jest łącznie do wysokości rzeczywistej straty Zamawiającego, nie więcej jednak niż
do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu realizacji tej części usług, w związku z którymi
powstała szkoda. W przypadku, gdy zgodnie z Umową nie powstanie obowiązek zapłaty wynagrodzenia,
odpowiedzialność  Wykonawcy  ograniczona  jest  do  kwoty  pięćdziesięciokrotności  Wynagrodzenia
Zryczałtowanego.

2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie świadczył w pełnym zakresie usług zastępstwa procesowego na
rzecz Zamawiającego w zakresie roszczeń danego rodzaju, których oceny prawnej Wykonawca dokonał w
Raporcie lub uzupełnieniu Raportu, odpowiedzialność Wykonawcy jest całkowicie wyłączona.

3. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w razie braku lub nieprawidłowej implementacji przez
Zamawiającego wyników usług świadczonych w ramach Umowy, wskazanych w ostatecznych wersjach
dokumentów przekazanych przez Wykonawcę.

4. W sytuacji wskazanej w paragrafie 3 ustęp 2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
odsetki od zaległości podatkowej.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Każda Strona może z ważnych powodów wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu
wypowiedzenia poprzez dostarczenie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu. Przed
przekazaniem Zamawiającemu ostatecznej wersji  Raportu lub uzupełnienia Raportu przez Wykonawcę
Umowa nie może być rozwiązana, chyba że którakolwiek ze Stron rażąco nie wykonuje postanowień
Umowy. W przypadku powzięcia przez Stronę woli rozwiązania Umowy winna ona o tym zawiadomić
drugą Stronę na piśmie z oznaczeniem odpowiedniego terminu do usunięcia przyczyny uzasadniającej
rozwiązanie Umowy. Złożenie odpowiedniego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy jest możliwe, gdy w
wyznaczonym  terminie  taka  przyczyna  nie  ustanie  lub  nie  zaistnieją  przesłanki  prowadzące  do  jej
rychłego usunięcia.

2. Odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swój charakter zachowują moc także po wygaśnięciu
bądź rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron,  w szczególności:
uzupełnienie Raportu (paragraf 2 ustęp 3), Gwarancja Wykonawcy (paragraf 3 ustęp 1 i 2), wyłączność
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świadczenia usług (paragraf 3 ustęp 3 i 4), podstawa wyliczenia Wynagrodzenia za Sukces (paragraf 4
ustęp 3), informowanie Wykonawcy o wykorzystaniu Raportu oraz uzupełnień do Raportu jak również o
przesłankach  do  zafakturowania  wynagrodzenia  (paragraf  3  ustęp  5  oraz  paragraf  4  ustęp  7),
odszkodowanie umowne (paragraf 4 ustęp 11), zwrot wynagrodzenia (paragraf 4 ustęp 12), poufność i
tajemnica przedsiębiorstwa (paragraf 5), ograniczenie odpowiedzialności (paragraf 6).

3. W przypadkach  przewidzianych  prawem,  Umowa  może  być  zmieniona  wyłącznie  na  piśmie  (forma
pisemna pod rygorem nieważności). Ponadto Strony przewidują, że czas trwania Umowy może zostać
przedłużony do zakończenia postępowań i innych działań związanych z przedmiotem Umowy.

4. Strona  nie  może  przenieść  wierzytelności  wynikającej  z  Umowy  na  osobę  trzecią  bez  uprzedniej,
pisemnej zgody drugiej Strony.

5. Sądem  miejscowo  właściwym  dla  sporów  mogących  wyniknąć  w  przyszłości  będzie  wyłącznie  sąd
powszechny z siedzibą na terytorium Polski, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

W imieniu Zamawiającego W imieniu Wykonawcy

___________________________ _____________________________
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