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C z ę ś ć  I I  S I W Z  
 
 
 

I S T O T N E  P O S T A N O W I E N I A  U M O W Y  
 
 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Zamówienia polegającego na: 

1) przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok obrotowy 
kończący się 31.12.2020 r. oraz za dwa kolejne lata obrotowe kończące się odpowiednio 
31.12.2021 r. i 31.12.2022 r. oraz udzieleniu Zamawiającemu porad i konsultacji w łącznym 
wymiarze od 12 do ….. godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) w ciągu trwania całej umowy, 

2) sporządzeniu sprawozdań z badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 
obrotowy kończący się 31.12.2020 r. oraz za dwa kolejne lata obrotowe kończące się 
odpowiednio 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r., których zakres będzie zgodny z art. 83 ustawy 
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415).,  

3) przekazaniu Zamawiającemu sprawozdań z badania w wersji papierowej w 3 egzemplarzach 
w języku polskim i w 3 egzemplarzach w języku angielskim oraz dodatkowo w wersji 
elektronicznej na nośniku danych. 

2. Badanie sprawozdania finansowego będzie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego,  przez 
biegłych rewidentów wskazanych przez Wykonawcę (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

3. Dopuszcza się zmiany osób, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym poinformowaniu 
Zamawiającego przynajmniej 14 dni przed dopuszczeniem do prac nowej osoby, z zastrzeżeniem, 
że nowe osoby wskazane do wykonywania Przedmiotu Zamówienia będą spełniały wymagania 
określone dla biegłych rewidentów w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia i będą 
posiadały doświadczenie nie gorsze niż osoby zastępowane. Powyższa zmiana wymaga uzyskania 
akceptacji Zamawiającego. 

 
§ 2 

 

1. Rozpoczęcie i realizacja Przedmiotu Zamówienia nastąpi zgodnie z uzgodnionym przez strony 
harmonogramem, odrębnie dla każdego roku obrotowego, obejmującym badanie wstępne oraz 
badanie zasadnicze zakończone przekazaniem sprawozdania z badania do 15 marca roku 
następnego. 

2. Wskazane jest, aby badanie zasadnicze przeprowadzały te same osoby, które przeprowadzały 
badanie wstępne. 

3. Przekazanie  sprawozdania  z  badania  nastąpi  do  dnia  15.03.2021 r.  i odpowiednio  do  dnia 
15.03.2022 r. i 15.03.2023 r.,    pod    warunkiem    udostępnienia    Wykonawcy    niezbędnych    
do    badania dokumentów, danych i  informacji, a w szczególności:  sprawozdania finansowego, 
o  którym mowa  w  § 3  ust. 1,  ksiąg  rachunkowych  i dowodów  księgowych  do  dnia  28.02.2021 
r. i odpowiednio do dnia 28.02.2022 r. i 28.02.2023 r. 
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§ 3 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
 
1) sporządzenia  i  udostępnienia  osobom  realizującym  umowę  wskazanym  przez  Wykonawcę, 

zwanym  dalej  „przedstawicielami  Wykonawcy”,  sprawozdania  finansowego  według  wzoru  

i ujawniającego informacje w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, mających zastosowanie do 

Zamawiającego, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 

pieniężnych, zestawienie zmian w funduszu własnym oraz informację dodatkową (obejmującą 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 

dodatkowe), 

2) zamknięcia ksiąg rachunkowych i ich udostępnienia przedstawicielom Wykonawcy, 

3) udostępnienia przedstawicielom Wykonawcy: 

a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych Zamawiającego, 

b) umów zawartych przez Zamawiającego, a także innych dokumentów potwierdzających 

dokonanie przez Zamawiającego określonych czynności prawnych, 

c) dowodów księgowych, dokumentacji finansowo-księgowej oraz wszelkich innych sprawozdań 

i zestawień sporządzonych na ich podstawie, wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla 

badania sprawozdania finansowego, 

4) udzielania  wyczerpujących  wyjaśnień  i  informacji  niezbędnych  do  badania   sprawozdania 

finansowego, 

5) odpowiednio   wczesnego   poinformowania   Wykonawcy   o   terminach   spisów   z natury, z co 

najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, w celu ich obserwacji, 

6) podania Wykonawcy harmonogramu zamknięcia ksiąg i sporządzania sprawozdania 

finansowego, 

7) składania przedstawicielom Wykonawcy pisemnych oświadczeń, dotyczących w szczególności: 

a) uznania przez Zamawiającego odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdania 

finansowego oraz za jego prawidłowość, rzetelność i jasność, 

b) stwierdzenia, że według wiedzy i najlepszej woli Zamawiającego, przedłożone 

sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń, 

c) potwierdzenia kompletności udostępnionych przedstawicielom Wykonawcy ksiąg 

rachunkowych i sprawozdania finansowego, 

d) przestrzegania przez Zamawiającego, według jego wiedzy i najlepszej woli, przepisów 

prawa i warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności, a zwłaszcza możliwości jej kontynuacji, 
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e) kompletności ujęcia w ewidencji pozabilansowej i sprawozdaniu finansowym zdarzeń, 

które mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową Zamawiającego, a w 

szczególności: zastawów, poręczeń, zobowiązań warunkowych, 

f) posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów, 

g) kompletności   udostępnionych   przedstawicielom   Wykonawcy   umów   zawartych   przez 

Zamawiającego, niezbędnych do badania sprawozdania finansowego, 

h) spraw  przygotowywanych  do  postępowania  sądowego  i  znajdujących  się  w toku  tego 

postępowania, 

i) kompletności  ujawnionych  przedstawicielom  Wykonawcy  zdarzeń  po  dacie  

sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na trafność formułowanych przez 

Wykonawcę opinii, 

8) współdziałania  z  przedstawicielami  Wykonawcy  w  celu  zapewnienia  sprawnego  przebiegu 

realizacji umowy, a w szczególności do: 

a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli 

Wykonawcy 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, 

c) wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli Wykonawcy, w sprawie wykonania 

przez pracowników Zamawiającego niezbędnych czynności administracyjno-biurowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 
1) wypełnienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową, 

zobowiązując się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych 

uzyskanych w trakcie wykonywania badań, 

2) gotowości do obecności i prezentacji wyniku z przeprowadzonego badania, na posiedzeniach 

Zarządu i Rady Nadzorczej Zamawiającego, po uprzednim otrzymaniu zaproszenia od 

Zamawiającego. 

§ 4 
 

1. Zamawiający   zobowiązuje   się   do   wypłacenia   Wykonawcy   całkowitego   wynagrodzenia, 

za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, w wysokości …………… złotych brutto (słownie: 

……………… złotych), przy obowiązującej stawce VAT 23 %. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, bank: ….……… nr rachunku ………………………………………………………………  zawarty w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT prowadzonym przez Ministerstwo 

Finansów  , według następującego harmonogramu: 
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1) 30% wynagrodzenia brutto za badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego, wraz 

ze sporządzonym sprawozdaniem z badania, oraz udzielonymi poradami i konsultacjami, 

za badany okres 12 miesięcy kończący się 31.12.2020 r. – po przekazaniu Zamawiającemu 

kompletnego i spełniającego wymogi wskazane w SIWZ sprawozdania z badania, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem 

platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapłata zostaje uznana za dokonaną z dniem 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wypłaty. 

 
2) 30% wynagrodzenia brutto za badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego, wraz 

ze sporządzonym sprawozdaniem z badania, oraz udzielonymi poradami i konsultacjami, 

za badany okres 12 miesięcy kończący się 31.12.2021 r. – po przekazaniu Zamawiającemu 

kompletnego i spełniającego wymogi wskazane w SIWZ sprawozdania z badania, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem 

platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapłata zostaje uznana za dokonaną z dniem 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wypłaty. 

3) 30% wynagrodzenia brutto za badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego, wraz 

ze sporządzonym sprawozdaniem z badania, oraz udzielonymi poradami i konsultacjami, 

za badany okres 12 miesięcy kończący się 31.12.2022 r. – po przekazaniu Zamawiającemu 

kompletnego i spełniającego wymogi wskazane w SIWZ sprawozdania z badania, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem 

platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapłata zostaje uznana za dokonaną z dniem 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wypłaty. 

 
4) 10% wynagrodzenia brutto – po zatwierdzeniu w terminie do 30 czerwca 2023 r. 

protokołu końcowego odbioru wykonanych usług porad i konsultacji bez zastrzeżeń 

Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zapłata zostaje uznana za 

dokonaną z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wypłaty. 
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§ 5 
 

1. W razie opóźnienia w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 1,  
z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia  
w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, licząc od terminów, o których mowa w § 2 ust. 3, jednak 
nie więcej niż 20 % tego wynagrodzenia. 

2. Jeśli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo do 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz prawo żądania kary umownej w 
wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień umowy wskazanych w § 7, Wykonawca 
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1-3, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych.  

 
 

§ 6 
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności: 

1) z tytułu ryzyka niewykrycia pewnych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg oraz 
rozliczenia podatków i innych zobowiązań publicznych, jeżeli pomimo zachowania przez 
Wykonawcę należytej staranności nie można było ich wykryć, gdyż losowo wybrane próby 
nie wskazywały na istnienie tych nieprawidłowości, 

2) gdy brak jest dokumentów ujmujących zdarzenia mogące mieć wpływ na treść opinii lub 
raportu, bądź nie zostały one udostępnione przez Zamawiającego, albo gdy dokumenty 
lub oświadczenia Zamawiającego nieprawdziwie ujmują te zdarzenia, 

3) za niewykonanie zleconych prac w przypadku nieudostępnienia przez Zamawiającego 
wszystkich żądanych danych, o których mowa w § 3. 

2. Wykonawca nie odpowiada za skutki wynikające ze zmian w obowiązujących przepisach prawa 
w dacie podpisania sprawozdania z badania. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca oraz wszystkie osoby przez niego zaangażowane przy wykonaniu Przedmiotu 

Zamówienia zobowiązane są do zachowania tajemnicy rezultatów badania i wszelkich informacji 
uzyskanych w jego toku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca ma prawo udostępniać rezultaty badania sprawozdania finansowego wyłącznie 
organom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować bezzwłocznie Zamawiającego o wszelkich 
stwierdzonych incydentach związanych z bezpieczeństwem powierzonych do przetwarzania 
informacji. 

4. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
trwałego usunięcia wszelkich informacji prawnie chronionych Zamawiającego, w tym  
z informatycznych nośników danych będących jego własnością. 

 



 

 

6 
 

§ 8 
 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu każdego sprawozdania z badania, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, autorskie 
prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku jej wykonania, na następujących polach 
eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób inny niż określony w pkt 2 – 
publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie 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;  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, przenosi na 
Zamawiającego własność elektronicznych nośników informacji z nagranym sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, przekazanych 
Zamawiającemu, wydanych w ramach realizowanego zamówienia, z chwilą ich dostarczenia do 
Zamawiającego. 

3. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo zależne oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
określone w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, na polach eksploatacji o których mowa w ust. 1. Wynagrodzenie,  
o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego 
praw, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

 
§ 9 

 
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie badania sprawozdania finansowego istotnych uchybień od 

obowiązujących zasad prowadzenia rachunkowości możliwych do usunięcia, Wykonawca ma 
prawo przerwać badanie. O powyższym Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie  
w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia uchybień, o których mowa w zdaniu pierwszym. 
Dni robocze, to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Wykonawca przystąpi powtórnie do badania sprawozdania finansowego po usunięcia uchybień 
przez Zamawiającego. 

3. Termin ukończenia Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę ulega przesunięciu, w zakresie 
dotyczącym badania danego sprawozdania, o okres usuwania uchybień, o których mowa w ust. 2. 

 
§ 10 

 
1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
art. 144 ustawy Pzp. 

 
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dopuszcza się  zmiany zawartej Umowy 

w następujących przypadkach: 
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a) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie,  

w jakim mają wpływ na sposób realizacji Umowy, 

b) zmiany danych teleadresowych Stron niniejszej Umowy, 

c) zmiany składu osobowego zespołu, o którym mowa w § 1 ust. 2, w przypadku i na zasadach 

określonych w § 1 ust. 3,  

d) zmiany terminu realizacji Umowy o  którym mowa w § 2 ust. 3 poprzez jego wydłużenie 

maksymalnie łącznie o 3 miesiące na wniosek Wykonawcy w przypadku zaistnienia zdarzeń 

niezależnych od Wykonawcy takich jak:  

-  brak uzyskania stosownych wyjaśnień bądź dokumentów od beneficjenta, który otrzymał 

dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej warunkujących zakończenie poszczególnych kontroli,   

- wystąpienie zdarzenia losowego, wywołanego przez czynniki zewnętrzne, niezależne od 

Wykonawcy, którego nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy.  

 

3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszczalna jest zmiana Umowy, poprzez odpowiednią 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: 

Dz. U. 2018 r. poz. 2177), 

c) 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 

     - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian. 

 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w pkt. 3 powyżej, odpowiednia zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić za zgodą Stron, w drodze negocjacji, przy czym: 

- negocjacje będą się mogły rozpocząć po dniu opublikowania zmian przepisów będących podstawą 

negocjacji,  

- w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod pojęciem odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy wynikających 

z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do 

wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 

minimalnego, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, dla osób zatrudnionych 

w wymiarze niższym niż pełen etat, 

- w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zasad dotyczących 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, pod pojęciem „odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy oraz drugiej strony 

umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, wynikających  z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej 

zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących 
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udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, 

przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

 

§ 11 
 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki 

są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na 

stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu 

należytej staranności. 

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje 

pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu. W takiej sytuacji Strony niezwłocznie uzgodnią tryb 

dalszego postępowania. 

§ 12 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 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 osobowych), a także 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych 

i informacji dotyczących NFOŚiGW, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że 

Wykonawca otrzyma od NFOŚiGW pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

3. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących NFOŚiGW uzyskanych w związku 

z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od 

Umowy. 

4. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób 

trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich 

informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy wymagane będzie dookreślenie sposobu 

przetwarzania danych osobowych, Strony deklarują zawarcie stosownej umowy. 

 
§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  oraz ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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§ 14 

W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 

 
      
      Zamawiający         Wykonawca 
 


