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Załącznik nr 10 do SIWZ 
Projekt umowy nr ……../2019 

 
zawarta w Łodzi w dniu  ….. ……..  2019 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 1 035 100 000 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 wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz postanowień zawartych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia …………… r. (załącznik nr 1 do umowy), 

oraz na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………... (załącznik nr 2 do umowy). 

Wykonawca deklaruje, że od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiębiorców do daty podpisania 

niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień 

w niej zawartych. 

 

 
§ 1 [Przedmiot umowy] 

 
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ŁSI sp. z o. o. za rok 
2019 i za rok 2020. 

 
§ 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 
r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składa się:  
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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 raportem - pisemnym sprawozdaniem z badania, 

zgodnie  z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351), 

zwanej dalej ustawą o rachunkowości oraz ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą o biegłych rewidentach, a także Krajowymi Standardami  Badania biegłego rewidenta, 

przyjętymi przez  Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr 3430/52a/2019 (z późn. zmianami).  

2. Wykonawca zobowiązany będzie na pisemną prośbę Zamawiającego do: 

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

obrotowy 2019 i 2020, w ramach wynagrodzenia określonego w  § 7 ust. 1 umowy; 

b. udziału w Zwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020, w ramach wynagrodzenia określonego w  § 7 ust. 1 umowy;  

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

nastąpi za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. 

 
§ 3 [Wykaz osób realizujących zamówienie i osoby do kontaktu] 

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

Zespół badania sprawozdania finansowego :  
………………….. – Biegły rewident nr 1; nr legitymacji…..  
………………….. – Biegły rewident nr 2; nr legitymacji….. 

2. 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 2019, do dnia 27.03.2020 r. a  w zakresie dotyczącym badania sprawozdania 
finansowego za rok 2020 do dnia 26.03.2021 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w celu 
zaopiniowania przez Zamawiającego, kompletne sprawozdanie finansowe wraz ze  
sprawozdaniem z badania 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 roboczych od złożenia do zaopiniowania sprawozdania, zobowiązuje się 
do przesłania Wykonawcy protokołu odbioru sprawozdania bez zastrzeżeń,  
lub zgłoszenia uwag do niego – w takim przypadku Zamawiający wskaże Wykonawcy  termin na 
ich przedłożenie poprawionego sprawozdania . Powyższy termin 2 dni roboczych obowiązuje po 
każdorazowym złożeniu poprawionego sprawozdania do zaopiniowania przez Zamawiającego. 
Przekroczenie przez Wykonawcę terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 1 
lub 3, skutkuje naliczaniem kar umownych.  

3. Niezwłocznie po protokolarnym przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji bez zastrzeżeń, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną wersję sprawozdania z badania, opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłych rewidentów, wymienionych w § 3 ust. 1. 
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§ 5 [Obowiązki Zamawiającego] 
 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. Udostępnienia Wykonawcy w szczególności:  

a. dokumentów założycielskich i organizacyjnych, 
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 wykonania sprawozdania 

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] 

 
1. 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. 

2. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji 

przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, wykonujące wskazane 

przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt. 3) niniejszego ustępu, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm.)  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności:  

Badanie sprawozdania finansowego polegające na stwierdzeniu zgodności jego sporządzenia z 
zasadami i wymaganiami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. w celu 
wydania niezależnej opinii dotyczącej wyniku finansowego osiągniętego przez badaną jednostkę, 
jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz zapewnienia rzetelności sporządzonego przez jednostkę 
sprawozdania.  

Czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz wszelkie 
pozostałe osoby, muszą pozostawać w pełnej zgodności z metodologią badania sprawozdania 
finansowego opartą o sprawdzone procedury i standardy badania ksiąg rachunkowych z 
uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w Ustawie o Rachunkowości i Krajowych 
Standardach Rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej 
wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą 

realizowali przedmiot umowy. Powyższy wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki osobowej 

samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności  

o których mowa w ustępie 3 tj. np. wspólników firm audytorskich, członków korporacyjnych firm 
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audytorskich oraz osób prowadzących firmę audytorską w formie jednoosobowej działalności 

gospodarczej (właścicieli firm), 

4. W  dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wykaz pracowników realizujących usługi, o których mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, 

5. Zamawiający wymaga aby wykaz osób, o których mowa w ustępie 4 stanowiący załącznik nr 5 do 

umowy był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem , gdy nastąpi zmiana osoby wykonującej 

czynności, o których mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, 

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega 

sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ustępie 3 niniejszego paragrafu, 

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  

lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia nr 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię  

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

o której mowa w lit. b), 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
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niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 3 

niniejszego paragrafu, czynności, a Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których 

mowa w §11ust 5 umowy, 

9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane 

w ustępie 3  niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych, o 

których mowa w § 11 ust. 5 niniejszej umowy, 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, 

 
 

§ 7 [ Wynagrodzenie] 
 

1. Za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  
a. za badanie sprawozdania finansowego za rok 2019: netto …………………. PLN, + podatek VAT wg 

stawki ……..%, łączne brutto ………………….PLN (słownie: ………………… PLN). 
b. za badanie sprawozdania finansowego za rok 2020: netto …………………. PLN, + podatek VAT wg 

stawki ……..%, łączne brutto ………………….PLN (słownie: ………………… PLN). 
2. Podstawą wystawienia faktur za badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz za rok 2020 

jest podpisanie bez zastrzeżeń i przesłanie przez Zamawiającego protokołu odbioru sprawozdania, 
o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

3. Faktury, o których mowa w ust 2, wystawione przez Wykonawcę, będą płatne 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 ……………………………….. 
6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm). 

7. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF Zamawiającego na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517. Platforma, która obsługuje 

Zamawiającego - broker PEFexpert. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić ŁSI  

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania - na adres e-mail: 

faktury@lsi.net.pl. 

8. Wykonawca oświadcza, że konto firmowe, na które mają być dokonywane płatności wynikające z 

niniejszej umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego. 

§ 8 [Poufność] 
 

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

 

§ 9 [Termin obowiązywania] 

mailto:faktury@lsi.net.pl
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1. Usługa będąca przedmiotem umowy, w części dotyczącej badania sprawozdania finansowego za 

rok 2019 zrealizowana zostanie w terminie od dnia 09.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. 
2. Strony uzgadniają, że powyższe zastrzeżenie nie dotyczy inwentaryzacji, przewidywanej do 

przeprowadzenia przez Zamawiającego w dniu 31.12.2019 r. oraz odpowiednio 31.12.2020r. 
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2020 strony ustalą 

do dnia 30.11.2020 r. 
4. Harmonogram badania sprawozdania finansowego za rok 2020 Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć do dnia 07.12.2020 r.  
5. W przypadku nieustalenia przez strony w powyższym terminie terminów rozpoczęcia 

i zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2020, obowiązywać będą terminy 
analogiczne jak dla badania sprawozdania finansowego za  2019 r. (z uwzględnieniem przesunięcia 
tych terminów o jeden rok).   

 
 

§ 10 [Obowiązki Wykonawcy] 
 

1. W terminie do 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.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie 
przedłożył polisy ubezpieczeniowej wymaganej niniejszą Umową i dowodów opłaty składek, 
Zamawiający ma prawo do: 

1) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do 
przedstawienia polisy przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi w formie 
pisemnej,  

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz,  
w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty 
składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić 
z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie 
wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych 
uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie 
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres 
krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem 
okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
dowód zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia 
składek. W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim 
Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego 
rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy  
i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim 
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przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

5. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym 
paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub 
w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym 
podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą 
pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia na 
swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

6. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 
 
 

§ 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. 3  umowy (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. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
zapisów § 6 ust. 3, w wysokości  1 000 zł za każde takie naruszenie. 

6. Zamawiający ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez 

Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej 

szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

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

 

                                                                     
§ 12 [Zmiany do umowy] 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do  treści oferty w następujących przypadkach: 

1) zmiany osób(y) wskazane(j) do realizacji przedmiotu zamówienia (Biegłego rewidenta nr 1 
lub 2), pod warunkiem, iż osoba ta spełnia wymagania Zamawiającego określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunków udziału w 
postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, 

2) w przypadku zmiany przepisów dotyczących: 

a) zwiększenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany 

przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, zmniejszenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze 

zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy  
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

− dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 

Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów 

wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty 

wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. 

                 W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: 

− wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze 

składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, 

− wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem 

umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta 

zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć 

wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te 

zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony 

jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, 

przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość 

przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania 

wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian 

opisanych w ust. 1 pkt. 2) lit. a-d niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od 

daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży 

wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający 

uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty 

lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej 

zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia 

wyjaśnień w terminie 7 dni roboczych od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez 

zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych 

dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie 

zmian opisanych w ust. 1 pkt. 2) lit. a-d niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w 

terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z 

dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie 

zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni roboczych zawrą aneks do umowy. Zmiana 

wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 2) lit. a-d 

niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w 

zdaniu powyżej. 
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W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) lit. c) i d) niniejszego paragrafu wartość 

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) lit. b) niniejszego paragrafu 

wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej na terytorium RP waluty, 

zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem przeliczeniowym; 

4) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę 

zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

5) zmiany w przypadku oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 

6) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie 

miała zastosowanie powyższa zmiana, 

7) zaistnieje konieczność zmiany podwykonawcy, który jednocześnie, zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp, 

jest podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest zaproponować innego podwykonawcę, spełniającego warunki określone w SIWZ 

na dzień podjęcia decyzji o zmianie podwykonawcy i przedłożyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ, 

8) Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 

zmiany,  

b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

c) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 

 

9) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego podwykonawców, 

10) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym 

zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 1 PZP – na wniosek 

Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w § 13 ust. 

5 umowy. 

2. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają aneksu do umowy i muszą być udokumentowane.  
 

§ 13 [Podwykonawstwo] 
 
1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia pod 

warunkiem, że przed zawarciem umowy z podwykonawcą uzyska pisemną zgodę Zamawiającego 

na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej 

zgody będzie wniosek Wykonawcy określający część zamówienia, którego wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz ze wskazaniem zdolności podwykonawcy do jej 

wykonania oraz projektem umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą(ami). 
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2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji na piśmie, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wniosku wraz z projektem umowy, z podaniem powodów w przypadku odmowy 

udzielenia zgody.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy zawartej z podwykonawcą(ami) 

(wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis, w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia umowy z podwykonawcą na warunkach określonych w ust. 1 i 2  niniejszego paragrafu. 

4. Pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma prawa zmienić postanowień umowy zawartej 

z podwykonawcą, jeśli nie uzyska zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany. 

5. W razie zmiany podwykonawcy, który jednocześnie, zgodnie z art. 22 a ust. 1 Pzp, będzie 

podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, 

Wykonawca  zobowiązany jest zaproponować innego podwykonawcę, spełniającego warunki 

określone w SIWZ na dzień podjęcia decyzji o zmianie podwykonawcy i przedłożyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.   

6. Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby 

były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy. 

7. Za wykonanie przez podwykonawcę przedmiotu umowy przysługiwać mu będzie wynagrodzenie 

należne od Wykonawcy. 

8. Za zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawcy odpowiedzialny jest wyłącznie 

Wykonawca. 

9. Zapisy niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do powstania odpowiedzialności 

Zamawiającego wobec podwykonawcy. 

10. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości, jak i w części, jakichkolwiek 

praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, 

chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

11. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, 

telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji 

pism a przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.   

 

§ 14 [Przetwarzanie danych osobowych] 

W związku z koniecznością powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych załącznik nr  6 do umowy. 

§ 15 [Odstąpienie od umowy] 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub wykonanie części 

przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może 
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nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w przypadku: 

a) zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy, 

b) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w §10 ust. 2 na 

okres trwania umowy, 

c) gdy opóźnienie w terminie przekazania badania sprawozdania finansowego przekroczy 30 

dni roboczych w stosunku do terminu wskazanego w § 9 ust. 1 lub 3 umowy. 

d) w przypadku 3-krotnego niewykonania obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 7 umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w zakresie okoliczności określonych w  ust. 2 powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od daty zaistnienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy: 

a. wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

b. w celu określenia, jaką część umowy należy uznać za wykonaną i określenia wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy powołana zostanie komisja, w której skład wchodzić 

będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wskazani w § 3 niniejszej umowy, a stopień 

zaawansowania wykonanych prac oraz wysokość wykonania należnego Wykonawcy zostaną 

zatwierdzone przez Strony protokolarnie. 

c. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 

szczegółowy protokół inwentaryzacji zakresu wykonanych usług opisanych w § 1 i  § 2 niniejszej 

umowy, według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, na zasadach 

określonych w ust. 4 lit. b. niniejszego ustępu. 

 
§ 161 [ 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. 
 

§ 17 
[Postanowienia końcowe] 

 
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego Powstałe 

                                                           
1 zapis zostanie usunięty w razie nie wybrania oferty konsorcjum 
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w związku z realizacją umowy spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd  
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 
Załączniki do umowy : 
1. SIWZ wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami – na płycie CD 
2. Oferta Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami – na płycie CD 
3. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC.  
4. Odpisy dokumentów poświadczających uprawnienia oraz zaświadczenia o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego. 
5. Wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
                               

 
 
 


