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Nr postępowania: WKD10a-27-13/2017                           Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert 
 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23 

działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000116702, REGON: 017194070, NIP: 529-16-28-093, o kapitale zakładowym  
w wysokości 124 019 500 zł w całości wpłaconym,  
którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a1 
 
_______________________________________________________________________________________ 

z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 

działającą/ym na podstawie _________________________________________________________________, 
którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

NIP ____________, REGON _____________  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych „Stronami”. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru podmiotu wykonującego usługi w zakresie audytu finansowego, dokonanego w trybie 
zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie umowy z dnia 26.06.2012 r. nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/22 w sprawie 
realizacji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. „Rozwój systemu publicznego 
transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej”, zwanego w dalszej części „Projektem” oraz na podstawie „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych”. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro. 
 

§ 1 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania przedmiotu Umowy i spełnia wymogi przewidziane w obowiązujących 
przepisach prawa dla wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej pisemnej 
opinii oraz sporządzenia raportu. Wykonawca oświadcza, iż nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wyłączenia bezstronnośc i i 
niezależności określone w art. 56 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1000). 

2. Zamawiający oświadcza, iż wyboru Wykonawcy jako podmiotu uprawnionego do wykonania okresowego audytu finansowego dokonał 
na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego. 

                                                
1 W przypadku, gdy umowa będzie zawierana z konsorcjum zostaną wpisane dane pełnomocnika oraz partnerów konsorcjum. 
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§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie okresowego i końcowego audytu finansowego Projektu KIK/22 pn.: „Rozwój systemu 
publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej obejmującego okres od 01.06.2014 do 28.02.2017. 

2. Celem audytu finansowego Projektu jest wyrażenie pisemnej opinii na temat tego, czy sprawozdania finansowe zostały przygotowane 
pod każdym względem zgodnie z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej (ISA 200, punkt 3). 

3. Wykonawca oświadcza, że audyt finansowy zostanie przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej 
(ISA) wydanymi przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej [International Auditing and Assurance Standards Board] 
(IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w celu osiągnięcia uzasadnionego zapewnienia, że sprawozdania finansowe 
jako całość są wolne od znaczących błędnych oświadczeń, niezależnie od tego czy wynikających z oszustwa czy błędu (ISA 200 punkt 
11a). 

4. Audyt finansowy zostanie dokonany w odniesieniu do działań realizowanych przez Instytucję Realizującą (Zamawiającego). 

5. Wykonawca sprawdzi czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są 
zgodne z wymaganiami zawartymi w Umowie w sprawie Realizacji Projektu z dnia 26.06.2012 (z późn. zm.), czy są poparte 
odpowiednimi dokumentami finansowymi. Wykonawca dokona weryfikacji, o której mowa na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów 
księgowych oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi 
załącznikami finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz 
prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. 
dokumentów. 

6. Wykonawca weźmie pod uwagę wyniki wszelkich poprzednich audytów i kontroli projektu. 

7. Wykonawca może zostać zobligowany do wzięcia pod uwagę dodatkowych wymagań sugerowanych przez Krajową Instytucję 
Koordynującą (Ministerstwo Rozwoju) lub stronę szwajcarską. 

8. Wykonawca sporządzi raport z finansowego audytu okresowego i końcowego w języku polskim, zawierający wnioski, zalecenia 
pokontrolne i rekomendacje w języku polskim i angielskim, w terminie nie późniejszym niż do 31.05.2017. 

9. Poza raportem z audytu sprawozdania finansowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje odnośnie wszelkich znaczących 
wad rachunkowości i wewnętrznych systemów kontroli wykrytych przez Wykonawcę. 

10. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23. 

11. Wykonawca przeprowadzi audyt i przygotuje raport, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. 
 

§ 3 

1. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej Umowy nie później niż do dnia 31.05.2017 r. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dwa egzemplarze raportu z audytu w formie papierowej, a także przekaże go w wersji 
elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2017 r. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 obejmuje także procedurę odbioru, o której mowa w § 6 niniejszej Umowy. 
 

§ 4 

1. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o terminie planowanego badania finansowego lub zmianie tego terminu  
z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przez osoby, które gwarantują właściwe i dokładne wykonanie przedmiotu 
zamówienia, posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania czynności, o których mowa w § 2. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo zatrudnionych do realizacji zamówienia osób podczas wykonywania czynności 
objętych umową. Do obowiązków Wykonawcy należy przeszkolenie osób realizujących przedmiot umowy w zakresie Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych zakresem niniejszej umowy innym podmiotom bez uprzedniej, pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

5. W razie naruszenia postanowień ust. 4 Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
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§ 5 

1. Zamawiający powołuje jako koordynatora umowy: 
- Krzysztof Kulesza, tel. 22 758 00 11, e-mail: kulesza@wkd.com.pl, 
- Agnieszka Urbańska, tel. 22 755 70 82 , e-mail: ksiegowosc@wkd.com.pl 

2. Wykonawca powołuje jako koordynatora odpowiedzialnego za realizację niniejszej umowy 
-  ____________________, tel. _________, e-mail:  ______________ 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

4. Zamawiający w czasie realizacji umowy zobowiązuje się do udostępniania niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 
dokumentów i udzielania wyjaśnień na wniosek Wykonawcy.  

5. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu każdorazowo 
wyjaśnień i informacji dotyczących przebiegu prac. 

 
§ 6 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przedmiotu umowy, co będzie 
podstawą do wystawienia faktury. Strony ustalają, że przez dni robocze należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku  
w godz. 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz innych dni wolnych u Zamawiającego. 

2. Przedmiotem odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinny być następujące dokumenty: 
a) dwa egzemplarze raportu z audytu finansowego w formie papierowej, zawierającego wnioski i zalecenia pokontrolne (w języku 

polskim i angielskim), 
b) wersja elektroniczna raportu z audytu finansowego zawierającego wnioski i zalecenia pokontrolne (w języku polskim i angielskim). 

3. Odbiór wykonanej pracy zostanie dokonany protokołem zdawczo – odbiorczym. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich zmian i uzupełnień w raporcie we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie i zgodnie z zaleceniami, ustalonymi w protokole zdawczo-odbiorczym, jeśli audyt nie został 
przeprowadzony zgodnie z Umową . 

5. Na wezwanie Zamawiającego przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył w odbiorze pracy stanowiącej przedmiot umowy. 

6. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.  

7. W przypadku nie dokonania odbioru przedmiotu umowy z winy Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania 
przedmiotu odbioru, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół, który stanowi podstawę dokonania rozliczeń finansowych. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Instytucję Pośredniczącą we wdrażaniu SPPW braków, uchybień lub błędów, 
Wykonawca zobowiązuje się do poprawnienia lub uzupełnienia czynności przewidzianych w audycie finansowym, a także korekty 
przedstawionego raportu. 
 

§ 7 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 2 Umowy Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy 
na kwotę: 
cena netto: ________ PLN 
podatek VAT _____%: ________PLN 
cena brutto: ________ PLN 
cena brutto słownie: _________ złotych. 

2. Cena netto określona w ust. 1 obowiązuje w okresie trwania umowy i nie podlega waloryzacji. 

3. Ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu 
umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu. 

 
§ 8 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby 
Zamawiającego faktury VAT wystawionej po zatwierdzeniu i odbiorze przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym 
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne z rachunku Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany w 
przedłożonej fakturze VAT. 

3. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym 
podstawę do odstąpienia, w szczególności, gdy: 

a) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia, 

d) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) przedmiot umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w 
terminie 5 dni od wezwania jej wykonywania w sposób prawidłowy, 

e) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu prac objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w 
terminie określonym umową – bez wyznaczania przez Zamawiającego dodatkowego terminu, 

f) Wykonawca rażąco naruszy obowiązki wynikające z umowy lub przepisów prawa. 

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części 
umowy. 

4. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Zamawiającemu przysługiwać będą 
następujące kary umowne: 

a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy,  w przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykonania 
przedmiotu umowy, licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

c) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy z tytułu szkody poniesionej przez Zamawiającego  
w wyniku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub dopuszczenia się przez niego zaniedbań w odniesieniu 
do uslug świadczonych na podstawie niniejszej umowy lub z niej wynikających. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu umowy, potrącając kwotę kar umownych 
wyliczoną zgodnie z postanowieniami ust. 4 bezpośrednio z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  

6. W każdym przypadku, jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie 
szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. 
 

§ 10 

1. Przedmiot umowy stanowić będzie własność Zamawiającego.  

2. Wykonawca zapewnia, że wykonany przedmiot umowy będzie utworem oryginalnym i nie naruszy praw osób trzecich oraz, że jego 
autorskie prawa majątkowe do tego utworu nie będą ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich. 

3. Wykonawca z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego 
wynagrodzenia i oświadczenia, całość autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do przedmiotu umowy do 
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i zarządzania utworami będącymi przedmiotem umowy (w szczególności: raportów, 
sprawozdań, analiz, obliczeń, wykresów i innych), w całości i we fragmentach w nieograniczonej liczbie nakładów na terenie Po lski  
i poza jej granicami, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony, na wszelkich 
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy; 
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
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§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od Zamawiającego informacji, stanowiących w jego ocenie 
tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, 
poz. 211 z późn. zm.). 

2. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od Zamawiającego, które są 
opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej umowy, oraz obowiązek 
udostępnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią 
pisemną zgodą drugiej Strony. 

3. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia zachowania tajemnicy przez swoich pracowników i współpracowników oraz 
przedsięwzięcia odpowiednich zabezpieczeń przed jej ujawnieniem. Zobowiązania co do poufności informacji, wynikające z umowy, 
wiążą Wykonawcę od dnia podpisania niniejszej umowy bezterminowo. 
 

§ 12 

1. Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie na świadczenie usługi 
audytu finansowego w ramach Projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez 
zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” lub wynik takiego postępowania w sposób 
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy 
Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub 
dobrymi obyczajami. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie na 
świadczenie usługi audytu finansowego Projektu „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej 
poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” lub wynik takiego postępowania w 
sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy 
Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub 
dobrymi obyczajami. 

 
§ 13 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające 
z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i w ten sposób będzie interpretowana. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 
                     ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 
 


