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Załącznik nr 2  do  SWKO 

 

Umowa Nr ....... /2017 

(Projekt umowy) 

 
zawarta w dniu ……………. roku, w Warszawie 
pomiędzy: 
Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, wysokość kapitału 
zakładowego: 100 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815, 
reprezentowanym przez: 
Elżbietę Makulską – Gertruda – Prezesa Zarządu 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 
 
a 
 
………………………….. (Imię i nazwisko) zamieszkałym ………………. (adres zamieszkania) 
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą 
………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą w …………………………… 
(miejscowość i kod pocztowy),ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 
Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem ………… z siedzibą w........................... (miejscowość i kod pocztowy),  
ul. …………, NIP…………., REGON ………………… 
reprezentowaną przez: 
 
…………………….. (Imię i nazwisko)- ………………………………… (stanowisko) 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 

Niniejszą Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późń. zm.), na mocy art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy,                 
w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego konkursu ofert.      

: 
§ 1. 

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego zamykającego działalność Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ, w związku z jego 
przekształceniem w Sp.z o.o. tj. za okres obrachunkowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 16 maja 
2017 r. oraz zbadania ksiąg rachunkowych, na podstawie których sprawozdanie to zostało 
przygotowane. 

2. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), zwanej dalej „ustawą”, a także zgodnie z krajowymi 
standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. 

3. W trakcie wykonywania usługi badania sprawozdania finansowego Wykonawca wskaże, czy 
sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy. 

4. Po sporządzeniu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego, biegły rewident jest 
zobowiązany do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej – w terminie wskazanym przez Radę 
Nadzorczą, celem udzielenia odpowiedzi na zapytania członków Rady Nadzorczej. 

5. Wyniki badania prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 
niniejszej Umowy, zostaną przedstawione w postaci pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności 
sprawozdania finansowego i uzasadniającego ją raportu z przebiegu badania sprawozdania 
finansowego. 
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6. W wyniku badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaże zamawiającemu opinie i raport,                
o których mowa w ust. 4 w 5 egzemplarzach. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 
wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzona przez 
Krajową Radę Biegłych rewidentów pod nr: …… na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 maja 2009 r.                   
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000). 

2. Wykonawca oświadcza, iż do przeprowadzenia badania finansowego skieruje biegłego rewidenta 
odpowiadającego wymaganiom wydania niezależnej i obiektywnej opinii oraz zgodnie ze złożonym 
oświadczeniem zawartym w ofercie z dnia …./…./2017 r. 

3. Wymagany minimalny czas spędzony przez biegłego rewidenta w siedzibie Zamawiającego  wynosi                  
– 5 dni roboczych tzn. 40 godzin i zostanie pisemnie uzgodniony pomiędzy Stornami. 

 
§ 3. 

1. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Wykonawcę przeprowadzone na tak dobranych 
próbach operacji gospodarczych, wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, aby 
dokumentacja rewizyjna z badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii                      
o badanym sprawozdaniu finansowym. 

2. Przegląd funkcjonowania u Zamawiającego systemów: rachunkowości, organizacyjnego i kontroli 
wewnętrznej oraz identyfikacja podmiotu badanego poprzedzi dobór operacji gospodarczych z ksiąg 
rachunkowych i dowodów księgowych do badania. 

3. Wykonawca zastrzega, że wobec możliwości przeprowadzenia badania na podstawie badań 
wyrywkowych istnieje ryzyko niewykrycia ewentualnych nadużyć dokonanych u Zamawiającego lub 
nieprawidłowości ksiąg. 

 
§ 4. 

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego będą przez Wykonawcę 
wykonane w terminie do dnia …./…./2017 r., pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy w terminie 
do dnia …./…./2017 r. sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (w tym dowodów 
księgowych) oraz niezbędnych danych i informacji, o których mowa w art. 67 ust. 1-4 i art. 67a 
ustawy. 

2. Rezultaty badania w postaci opinii i raportu określone w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy zostaną 
przekazane niezwłocznie po ich sporządzeniu, jednak nie później niż w terminie do dnia 15 
października 2017 r. w 6 egzemplarzach. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunku określonego w ust. 1 okres badania 
sprawozdania finansowego przez Wykonawcę zostanie ponownie ustalony przez Strony niniejszej 
Umowy, z uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez podmiot badany z obowiązków 
ustawowych, związanych z procedurą zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 
 

§ 5. 
1. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia co do prawidłowości, kompletności lub 

rzetelności sprawozdania finansowego albo wydania opinii negatywnej, Zamawiający otrzyma pisemne 
uzasadnienie tej opinii. 

2. W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek np.: ograniczenia 
zakresu lub metody badań, powody zostaną przedstawione niezwłocznie Zamawiającemu. 

3. Jeżeli w toku badania biegły rewident przeprowadzający badanie stwierdzi, występowanie zjawisk 
stanowiących zagrożenie dla kontynuacji działalności badanego podmiotu lub wskazujących                         
na naruszenie prawa, zobowiązany jest do ich przedstawienia w raporcie. 

4. Ustala się możliwość przesłania Kierownikowi Zamawiającego listu poufnego przez biegłego 
rewidenta dotyczącego ewentualnych istotnych nieprawidłowości w organizacji rachunkowości, 
kontroli wewnętrznej, nadużyć lub innych niedociągnięć stwierdzonych w czasie badania 
sprawozdania finansowego.  
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§ 6. 
1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) Udostępnienia Wykonawcy sprawozdania finansowego za badany okres obejmującego: bilans 
rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawianie zmian w kapitale 
własnym oraz informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzone według wzoru i ujawniające informacje                   
w zakresie określonym przepisami ustawy, 

2) Przygotowania i udostępnienia Wykonawcy pakietu sprawozdawczego według formy i wzoru 
przedstawionego przez Wykonawcę, 

3) Udzielania wszelkich informacji dotyczących istotnych dla przygotowania opinii i raportu 
transakcji i operacji gospodarczych Zamawiającego, w tym również o zdarzeniach, które nastąpiły 
po dniu bilansowym, a które rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego, 

4) odpowiednio wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o terminach spisów z natury,                                
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, w celi ich obserwacji, 

5) podania Wykonawcy czasowego harmonogramu zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania 
finansowego, 

6) złożenia przez Kierownika Zamawiającego oświadczenia (wg wzoru ustalonego przez Wykonawcę)                   
o kompletnym ujęciu danych  w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań 
warunkowych oraz poinformowania Wykonawcy o wszystkich istotnych zdarzeniach rzutujących 
na prawidłowość i rzetelność sprawozdania, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia 
oświadczenia, 

7) współdziałania z Wykonawca w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy,                      
a w szczególności do: 
a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości wskazanych przez 

Wykonawcę, w sprawach prawidłowości, rzetelności i jasności przedstawionej do badania 
wersji sprawozdania finansowego, 

b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Strony 
będą przekonane, o celowości i zasadności wprowadzenia zmian 

8) wydawania dyspozycji na wniosek przedstawicieli Wykonawcy w sprawie wykonania przez 
pracowników Zamawiającego wymaganych czynności np.: kopiowania dokumentów. 

 
§ 7. 

1. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni do badania finansowego oprócz biegłego rewidenta osoby, 
które nie posiadają uprawnień biegłego rewidenta to ryzyko z tego tytułu obciążać będzie Wykonawcę. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania badania będącego przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi. 

 
§ 8. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę brutto: 
…………….. zł (słownie: ………………………), .  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu opinii i raportu, 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wykonawca wystawi fakturę na: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 

Warszawa, NIP 521-293-24-55. 
6. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 2 

niniejszego paragrafu, Wykonawcy  przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych w wysokości określonej na podstawie ustawy  z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.). 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych 
odsetek. 

8. Uregulowanie przez Zamawiającego należności za wykonanie przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku udzielania ewentualnych wyjaśnień związanych z ustaleniami dokonanymi w toku 
przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. 
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§ 9. 
1. Wykonawca wypełni zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy z należytą starannością wynikającą              

z zawodowego charakteru, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
uzyskanych w czasie badania zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o biegłych 
rewidentach. 

2. Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego będącego przedmiotem 
niniejszej Umowy, poza Zamawiającym, wyłącznie organom upoważnionym przepisami innych ustaw 
do wglądu w tego rodzaju dokumenty w tym organom Krajowej Izby Rewidentów, sprawującym 
nadzór nad należytym wykonaniem zawodu przez członków izby. 

3. Ustala się za niedopuszczane wykorzystanie wydanej opinii w celach reklamy. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności związanej z przedmiotem umowy w okresie realizacji niniejszej Umowy. 
 

§ 10. 
1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) 1 % wynagrodzenia brutto określonego § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku 
do terminu określonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy;  

2) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie przez 
Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

3) 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, za odstąpienie                    
od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia                      
na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Zamawiającego 
kary umownej. 

4. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji uslug objętych niniejszą 
Umową, ani z innych zobowiązań umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane nieudostępnieniem przez 
Zamawiającego niezbędnych dokumentów lub na skutek wystąpienia innych okoliczności zależnych od 
Zamawiającego, a niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy. 

 
§ 11. 

1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej  
i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie. 

2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. 
3. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany adres 

bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu. 
4. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem. 

 
§ 12. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie i w sytuacji,                  

gdy konieczność  ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć                
w chwili zawarcia Umowy. 

3. Wierzytelności Wykonawcy określone i wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone 
przez osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1047) i ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1000). 
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5. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między 
nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim, bądź bezpośrednim związku 
z Umową, na drodze negocjacji. 

6. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową wskazane jest, aby skorzystała                               
z postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego,               
tj. do zawezwania drugiej Strony do próby ugodowej. 

7. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór                               
pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                 

ze Stron. 
 
 
Załączniki do Umowy: 
Załącznik nr 1 do umowy – Oferta  
Załącznik nr 2 do umowy – Polisa OC 
 
 
 

Wykonawca                               Zamawiający 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotowała: Anna Nyrek-Koczkodaj 


