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Projekt umowy nr ……../2017 

 
zawarta w Łodzi w dniu  ….. ……..  2017 r. pomiędzy następującymi Stronami: 
 
Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, 
NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 989 820 000 zł, działającą na podstawie wpisu 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS: 0000243066, REGON: 100077301 
reprezentowaną przez: 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,  
 
a 
 
firmą   
………………….. z siedzibą ……………………….., NIP ……………………, wysokość kapitału zakładowego 
……………………. działającą na podstawie  wpisu do ………………… prowadzonego przez …………………… w 
……….., ………………… pod numerem ……………………..,  
reprezentowaną przez: 
 
…………………………..…… 
zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 
 
Umowa została zawarta w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz na podstawie oferty Wykonawcy z 
dnia ………………2017 r. (załącznik nr 1 do umowy). 

 
§ 1 [Przedmiot umowy] 

 
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŁSI sp. z o. o. za rok 
2017 i za rok 2018. 

 
§ 2 [Zakres rzeczowy] 

 
1. Zakres rzeczowy usług świadczonych na rzecz Zamawiającego z § 1 umowy obejmuje badanie 

i ocenę rocznych sprawozdań  finansowych ŁSI sp. z o. o., za okres od 01.01.2017 do 
31.12.2017 oraz za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 na które składa się:  

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b.  bilans, 

c.  rachunek zysków i strat,  

d. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,  

e. rachunek przepływów pieniężnych, 

f. informacja dodatkowa, obejmująca  dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Badanie sprawozdania finansowego winno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami prawa, zakończone pisemną opinią wraz z raportem, zgodnie   
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z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1094), 

zwanej dalej ustawą o rachunkowości oraz ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze 

publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1000), zwanej dalej ustawą o biegłych rewidentach, a 

także normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uchwalonymi przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie na pisemną prośbę Zamawiającego do: 

a. udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej opiniujących sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

obrotowy 2017 i 2018, w ramach wynagrodzenia podstawowego; 

b. udziału w Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018, w ramach wynagrodzenia podstawowego;  

przy czym strony uzgadniają, że obowiązek powyższy uznaje się za spełniony, jeżeli udział 

Wykonawcy nastąpi za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się. 

 
§ 3 [Osoby do kontaktu] 

 
1. W imieniu Wykonawcy usługi określone w § 1 wykonywać będą: 

1) Zespół badania sprawozdania finansowego :  
………………….. – Biegły rewident; nr legitymacji…..  
………………….. – Biegły rewident; nr legitymacji….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 zobowiązane są do wykonywania usługi na podstawie  
załączonego do oferty harmonogramu. 

3. Ze strony Zamawiającego osobą sprawującą nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: 
………………………………………………………………………………………………. 

 
§ 4 [Procedura odbioru] 

 
1. W wyniku wykonania przedmiotu umowy, w zakresie dotyczącym badania sprawozdania 

finansowego za rok 2017, do dnia 16.04.2018 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w celu 
zaopiniowania przez Zamawiającego, kompletne sprawozdanie finansowe wraz z raportem i 
opinią biegłego rewidenta w formie pisemnej w 2 egzemplarzach oraz w 2 egzemplarzach 
w postaci elektronicznej edytowalnej (format docx) na nośnikach CD. 

2. Zamawiający w ciągu 2 dni od złożenia do zaopiniowania sprawozdania, zobowiązuje się do 
przesłania Wykonawcy protokołu o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń,  
lub zgłoszeniu uwag do niej. Powyższy termin obowiązuje po każdorazowym złożeniu 
poprawionej dokumentacji do zaopiniowania przez Zamawiającego. Przekroczenie przez 
Wykonawcę terminu przekazania dokumentacji, o którym mowa w § 9 ust. 1, skutkuje 
naliczaniem kar umownych.  

3. Niezwłocznie po protokolarnym przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji bez zastrzeżeń, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej osiem kompletów sprawozdania 
finansowego w tym sześć kompletów wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta oraz dwa 
komplety bez raportu biegłego rewidenta, a także w postaci elektronicznej: edytowalnej (format 
docx) i nieedytowalnej (format PDF) na nośnikach CD po 2 egzemplarze. 

§ 5 [Obowiązki Zamawiającego] 
 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. Udostępnienia Wykonawcy:  

a. dokumentów założycielskich i organizacyjnych, 
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b. planu inwentaryzacji, 
c. zawartych przez Zamawiającego umów, udzielonych gwarancji itp. dokumentów, 
d. sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, 
e. wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem umowy w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  
2. Udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu  

i opinii z przedmiotu zamówienia objętego umową, 
3. Współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w 

szczególności do: 
a. niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli Wykonawcy w 

sprawach prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego; 
b. dokonania niezbędnych korekt lub uzupełnienia ewentualnych braków  

w dokumentacji Zamawiającego w zakresie, w którym Wykonawca i Zamawiający będą 
przekonani o celowości oraz zasadności wprowadzenia takich zmian. 

 
§ 6 [Zobowiązania Wykonawcy] 

 
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone na rzecz Zamawiającego  
były na najwyższym poziomie, według aktualnie obowiązujących przepisów prawnych  
oraz posiadanej wiedzy i praktyki zawodowej, z zachowaniem staranności wymaganej od 
profesjonalisty. 
 

§ 7 [ Wynagrodzenie] 
 

1. Za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

 za badanie sprawozdania finansowego za rok 2017: netto …………………. PLN, + podatek VAT 
wg stawki ……..%, łączne brutto ………………….PLN (słownie: ………………… PLN). 

 za badanie sprawozdania finansowego za rok 2018: netto …………………. PLN, + podatek VAT 
wg stawki ……..%, łączne brutto ………………….PLN (słownie: ………………… PLN). 

2. Podstawą wystawienia faktur za badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz za rok 2018 
jest podpisanie bez zastrzeżeń i przesłanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

3. Faktura, o której mowa w ust 2, wystawiona przez Wykonawcę, będzie płatna w ciągu 30 dni od 
dnia ich doręczenia Zamawiającemu.  

4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Płatność dokonana  zostanie na rachunek Wykonawcy nr ……………………………….. 

 
§ 8 [Poufność] 

 
Wykonawca i osoby realizujące w jego imieniu czynności wynikające w umowie  
są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku  
badania sprawozdania. 
 

§ 9 [Termin obowiązywania] 
 

1. Usługa będąca przedmiotem umowy, w części dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 
rok 2017 zrealizowana zostanie w terminie od dnia 02.04.2018 r. do dnia 20.04.2018 r. 

2. Strony uzgadniają, że powyższe zastrzeżenie nie dotyczy inwentaryzacji, przewidywanej do 
przeprowadzenia przez Zamawiającego w dniu 31.12.2017 r. 

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 strony ustalą 
do dnia 30.11.2018 r. 
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4. Harmonogram badania sprawozdania finansowego za rok 2018 Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć do dnia 07.12.2018 r. 

5. W przypadku nieustalenia przez strony w powyższym terminie terminów rozpoczęcia 
i zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018, obowiązywać będą terminy 
analogiczne jak dla badania sprawozdania finansowego za  2017 r. (z uwzględnieniem 
przesunięcia tych terminów o jeden rok).   

 
 

§ 10 [Obowiązki Wykonawcy] 
 

1. W terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpisy 
dokumentów poświadczających uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej 
Izby Samorządu Zawodowego. W razie zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający 
będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w następstwie 
okoliczności obciążających Wykonawcę. 

2. Wykonawca obowiązany jest posiadać w całym okresie realizacji zamówienia  ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w kwocie gwarancyjnej wynoszącej 
co najmniej równowartość 400 000 euro. Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej musi być przedłużana tak aby była ważna przez cały okres 
realizacji umowy. Kwota ubezpieczenia w PLN ustalona jest przy zastosowaniu średniego kursu 
euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa 
ubezpieczenia OC została zawarta. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu w okresie realizacji zamówienia 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz potwierdzenia jego opłaty.  

 

§ 11 [Kary umowne] 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §7 ust. 1 pkt. a lub pkt. b za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu 
umowy określonego w § 1 - kary umowne liczone będą od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 1 
lub § 9 ust. 2 (w zależności od okoliczności).  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt. a i b z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 7 ust. 1 pkt. A i b w przypadku nie wykonania obowiązku określonego  
w § 10 ust. 1.   

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §7 ust. 1, pkt. a i b w przypadku nie posiadania w okresie realizacji 
zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 10 ust. 2.   

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

                                                                      § 12 [Podwykonawstwo] 
 

1. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie części 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca  przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio 
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu 
podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający 
część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wskazaniem 
zdolności podwykonawcy do jej wykonania oraz projekt umowy, która będzie zawarta z 
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podwykonawcą/ami. 
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji na piśmie w terminie 7 dni  

od otrzymania wniosku wraz z projektem umowy, z podaniem powodów w przypadku odmowy 
udzielenia zgody.  

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, 
zmienić postanowień umowy z podwykonawcą. 

4. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą na warunkach określonych w ust. 1,2 
niniejszego paragrafu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 1 egzemplarz zawartej umowy 
(wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby 
były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy. 

6. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców. 
 

§ 131 [ Konsorcjum] 
 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie, 
niewykonanie oraz nienależyte wykonanie umowy. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od 
Wykonawcy i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 1 będzie ……………………………………………. 
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 
 

§ 14 [Postanowienia końcowe] 
 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Powstałe w związku z realizacją umowy spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd  

dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
Załączniki do umowy : 
1. Oferta Wykonawcy 
2. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC.  
3. Harmonogram realizacji zamówienia 
4. Odpisy dokumentów poświadczających uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
                               

 
 
 

                                                           
1
 zapis zostanie usunięty w razie nie wybrania oferty konsorcjum 


