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Załącznik nr 2 do ogłoszenia– projekt umowy 
 

Projekt  
Umowy Nr ZB/EG///2017 

zawarta w dniu […]. r. w Radomiu, pomiędzy  
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji  w Radomiu sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy                        
ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy po numerem KRS 000047499, o kapitale zakładowym 
22.930.000,00 PLN,  
reprezentowaną przez Zarząd w osobach:  

1. […], 
2. [...] 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
a […] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą […] z siedzibą w […] przy ul. […] 
zarejestrowaną w […]. pod nr[…] NIP […] REGON […] reprezentowanym przez:  
[…] 
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ,  
 
w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579) znak sprawy: […]  zawarta została umowa następującej treści: 

 
§ 1  Przedmiot Umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,  ul. Wjazdowa 
4, 26-600 Radom (dalej jako: „Spółka”) za okres od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. oraz za okres od 
01-01-2018r. – do 31-12-2018r. i sporządzić pisemną opinię wraz z raportem z badania sprawozdania 
finansowego (dalej jako: „Opinia”)   
 

§ 2 Zasady wykonania 
Badanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017. poz. 1089) 
i innych obowiązujących przepisów.  

 
§ 3 Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania w ciągu 14 dni od zakończenia 
badania, siedmiu jednobrzmiących egzemplarzy opinii i raportu z badania sprawozdania 
finansowego Zamawiającego w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 
zabezpieczonej, zapisanego na nośniku elektronicznym.  

2. W razie wydania Opinii zawierającej zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności 
sprawozdania finansowego albo wydania opinii negatywnej. Opinia ta wraz z uzasadnieniem 
zostanie doręczona Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zakończenia badania.  

3. W przypadku odstąpienia od wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym, Zamawiającemu 
zostaną przedstawione na piśmie szczegółowe powody tego odstąpienia.  

4. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu 
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będą wykonane do dnia 31 marca 2018 roku (w odniesieniu do sprawozdania za okres od 01-01-
2017 do 31-12-2017) oraz do dnia 31 marca 2019 roku (w odniesieniu do sprawozdania za okres 
od 01-01-2018 do 31-12-2018). 

 
§ 4 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy sprawozdanie finansowe, księgi 
rachunkowe i wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
udzielić wyczerpujących informacji i wyjaśnień do sporządzenia raportu z badania i 
przygotowania Opinii zgodnie z art. 67 ust. 1-3 ustawy o rachunkowości.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do 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 przedstawionej do badania wersji sprawozdania 
finansowego,  

b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym 
Zamawiający i Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,  

c) wydania, na wniosek przedstawicieli Wykonawcy, pracownikom Zamawiającego dyspozycji 
kopiowania dokumentów, maszynopisania, dokonywania wizji, inwentaryzacji, itp.  

 
§ 5 Wynagrodzenie 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację  Przedmiotu Umowy wyniesie: 

a) […] zł netto plus należny podatek Vat, tj. […] zł brutto  za przeprowadzenie badanie 
sprawozdania finansowego oraz sporządzenie Opinii za okres od 01-01-2017 do 31-12-
2017; 

b) […] zł netto plus należny podatek Vat, tj. […] zł brutto za przeprowadzenie badanie 
sprawozdania finansowego oraz sporządzenie Opinii za okres od 01-01-2018 do 31-12-
2018; 

co stanowi łącznie kwotę […] zł netto, powiększone o wartość podatku VAT, tj. […] zł brutto 
za zrealizowanie w całości Przedmiotu Umowy (dalej jako: „Wartość Przedmiotu Umowy”). 

 
§ 6 Zapłata Wynagrodzenia 

1. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem bankowym na 
wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 
2,3 i 4 Umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ratach, stosownie do ustalonego wynagrodzenia, o którym 
mowa w §5 ppkt a) i b) Umowy , tj. : 

a) pierwsza rata w wysokości […] zł netto plus należny podatek VAT, tj. […] brutto - po 
doręczeniu Zamawiającemu Opinii za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 z uwzględnieniem 
postanowień §6 ust. 3 i 4; 

b) druga rata w wysokości […] zł netto plus należny podatek VAT, tj. […] brutto - po 
doręczeniu Zamawiającemu Opinii za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018 z uwzględnieniem 
postanowień §6 ust. 3 i 4; 

3. Zapłata każdej z rat wynagrodzenia, o których mowa w § 6 ust. 2 ppkt a) i b) Umowy  nastąpi w 
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
przy czym Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po upływie terminu na 
zgłoszenie uwag do Opinii przez Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §6 ust. 4 

4. W sytuacji jeśli do Opinii  zostaną zgłoszone uwagi i uwagi te będą stanowiły podstawę do 
wykonania przez Wykonawcę czynności uzupełniających lub tez jeżeli zgłoszone uwagi będą 
powodowały konieczność powtórzenia czynności objętych umową, termin do wystawienia 
faktury, biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu Opinii  z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.  
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§ 7 Poufność 
Wykonawca udostępnia rezultaty badania sprawozdania finansowego wyłącznie Zamawiającemu i 
organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należytym wykonywaniem 
zawodu przez członków Izby. Wykonawca i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe 
są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w toku badania.  

 
 

§ 8 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 0,1% Wartości Przedmiotu 

Umowy określonej w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 50% Wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 5 jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpi z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.  

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ww. kar 
umownych.  

 
§ 9 Inne obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca pozostanie w gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą Spółki przed i po 
zakończeniu badania sprawozdania finansowego. Wykonawca ponosi koszty uczestnictwa w 
spotkaniach. 

   
§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na inny podmiot.  

2. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę 
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 25 % wierzytelności, którą nabyła 
niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej, osoba trzecia. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego. 

4. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być 
dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony  
i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności. 

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Strony, w rozliczeniach finansowych dotyczących niniejszej umowy, stosują wyłącznie prawo do 
naliczania odsetek umownych za opóźnienie w terminowej zapłacie, zgodnie z brzmieniem art. 
481 § 1 Kodeksu cywilnego. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarz 
dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
 
                             ZAMAWIAJĄCY:                                WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 


