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Załącznik nr 5 
Wzór umowy 

  
Nr INS/……../2015 

zawarta dnia ……………….. 2015r. w Puławach, pomiędzy: 
Instytutem Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 13A, 24-110 Puławy, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000113728, NIP 716-000-20-98, REGON 000041619, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………. 
zwanym dalej "Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………..  
reprezentowanym przez: 
 1. …................................................................ 
zwanym dalej "Wykonawcą", 
została zawarta umowa o treści następującej: 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr …… na 
przeprowadzenie Audytu w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie audytu 
zewnętrznego w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, stanowiącego 
niezależne potwierdzenie rzetelności wydatkowania środków finansowych na działalność 
statutową i naukę. 
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 
  

§ 2 
Termin przeprowadzenia audytu: …..………… 2015r.  
 

§ 3 
1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje: 
1)  
2)……………………… 
3) …………………….  

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 dopuszczalna jest jedynie w szczególnych 
okolicznościach, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na 
wprowadzenie takiej zmiany. Zmiana taka może nastąpić jedynie na osobę o takich samych 
lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wniosek na  zmianę audytora powinien mieć 
formę pisemną, zawierać informacje o jego kwalifikacjach, obowiązkach oraz uzasadnienie 
zmiany. 

 
§ 4 

Audyt jednostki obejmuje min sprawdzenie: 
1) podstaw prawnych jej działalności; 
2) poprawności polityki rachunkowości; 
3) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu; 
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4) rzetelności danych zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na 
działalność 
 statutową; 
5) sposobu dokumentowania i zatwierdzania wyników prowadzonych badań naukowych lub 
prac 
 rozwojowych; 
6) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach 
publicznych, 
 w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 
7) poprawności ewidencji księgowej; 
8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków finansowych na 
 działalność statutową; 
9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych na działalność 
 statutową; 
10) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej; 
11) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów. 
 

§ 5 
Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością 
zawodową i rzetelnością oraz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
finansowych i innych uzyskanych w czasie badania. 
Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego obserwację prac audytowych. 
 

§ 6 
1. Wykonawca winien przeprowadzić audyt o którym mowa w niniejszej umowie zgodnie z 

powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami audytu oraz obowiązującymi 
przepisami prawa polskiego. 

2. W wyniku przeprowadzenia audytu Wykonawca przygotuje opinię wraz ze 
sprawozdaniem z audytu. 

3. Opinia wraz ze sprawozdaniem z audytu, o których mowa w ust. 2 zostaną sporządzone 
i przekazane Zamawiającemu w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format .doc). 

4. Opinia wraz ze sprawozdaniem z audytu, o których mowa w ust. 2, zostaną podpisane 
przez osoby dokonujące audytu, w tym osobę posiadającą uprawnienia biegłego 
rewidenta lub inne kwalifikacje audytora, zgodnie z wymaganiami podanymi w 
Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty 
oraz udzielić wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do przeprowadzenia 
audytu: 
1) udostępnienia osobom wykonującym umowę, ustalonym przez Wykonawcę 

następujących dokumentów: 
a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych podmiotu badanego, 
b) umów zawartych przez Zamawiającego itp. dokumentów, 
c) dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, 
d) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej 

umowy. 
2) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień – niezbędnych do wykonania 

postanowień umowy, 
3) złożenia stosownych oświadczeń, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia 

badania ( wykonania usługi), 
4) zapewnienia nieograniczonego dostępu do wszelkich danych i informacji, 
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5) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania 
umowy, a w szczególności do: 

a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości Wykonawcy 
umowy, 

b) bieżącego korygowania projektu opracowań w zakresie, w którym Zamawiający i 
Wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian. 

 
§ 8 

1. Za wykonanie prac objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę: 
 …………………….. PLN netto 
…………………….. PLN VAT 
…………………….. PLN brutto 
(słownie brutto: …………………………………………………………………………. 

 
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi objętej umową Zamawiający ureguluje przelewem 

na konto bankowe Wykonawcy w następujący sposób: 
100% ceny tj. kwota wynosząca …………….PLN netto (słownie PLN:………………) wraz 
z należnym podatkiem VAT będzie płatna po zakończeniu usługi i prawidłowym 
sporządzeniu sprawozdania końcowego z audytu, potwierdzonym protokołem odbioru, w 
terminie 14 (słownie: czternastu ) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku. 

§ 9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) 10% wartości brutto, wskazanej w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez 
którąkolwiek ze stron, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający. 

b) 0,3% wartości brutto, wskazanej w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3. 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 
30% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust .1 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom 
trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. Zobowiązania tego nie 
narusza ujawnienie informacji: 
a) dostępnych publicznie, 
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł, 
c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie, 
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w 
toku realizacji umowy w celach innych niż określone w umowie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, w tym także 
dokumentów finansowych związanych z przedmiotem niniejszej umowy tj. 
przeprowadzeniem audytu Instytutu. 

 
§ 11 

1. Zamawiający z chwilą przejęcia przedmiotu umowy nabywa nieodpłatne autorskie prawa  
majątkowe do utworów powstających przy realizacji przedmiotu umowy, w tym na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego, 
b) w zakresie wykorzystania i udostępnienia w całości lub części 
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c) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu lub jego części – wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot 
zamówienia określony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 4. – poprzez 
publiczne wyświetlanie. 

 
§ 12 

Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i 
obowiązki dotyczą. W każdym przypadku zgoda powinna być udzielona pod rygorem 
nieważności.  
        § 13 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

§ 14 
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 16 
Językiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez 
Wykonawcę jest język polski.  

§ 17 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 
1 dla Wykonawcy.  

§ 18 
Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – Zakres przedmiotu umowy  
 
  
  
 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 
 


