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UMOWA NR …………………..
zawarta w dniu ………2015 roku w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z siedzibą w przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, posiadającym NIP 525-00-12-946, Regon nr
000001956,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
zwanym w treści umowy "Zamawiającym”
a …………………………………………………………
z siedzibą w ………., ul. ……….., działającą w oparciu o ………… , posiadającą NIP
nr …………….., Regon nr ……………….., kapitał zakładowy........................(jeżeli dotyczy)
reprezentowanym przez:
……………………………………………..
zwaną w treści umowy "Wykonawcą”,
o treści następującej:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu
zewnętrzego projektu pn. „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym
państwie prawnym” (zwanego dalej Projektem) realizowanego przez Zamawiającego,
zgodnie z zakresem audytu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.
Audyt
zostanie
przeprowadzony
zgodnie
z
powszechnie
uznawanymi,
międzynarodowymi standardami audytu.
W wyniku przeprowadzenia audytu Projektu Wykonawca przygotuje opinię wraz
z raportem.
Opinia wraz z raportem z audytu, o których mowa w ust. 3 zostaną sporządzone
i przekazane Zamawiającemu w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (format .doc).
Opinia wraz z raportem z audytu, o których mowa w ust. 3 i 4, zostaną podpisane przez
osoby dokonujące audytu, w tym osobę posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta lub
inne kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem
Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants).
Przy wykonywaniu umowy Wykonawca powinien przestrzegać postanowień Kodeksu
etyki zawodowej księgowych wydanego przez IFAC. Odpowiedzialność zawodową
biegłego rewidenta przy tego rodzaju usługach określają następujące zasady etyki:
1) uczciwość,
2) obiektywizm,
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3) kompetencje zawodowe i należyta staranność,
4) zachowanie tajemnicy,
5) profesjonalna postawa oraz,
6) stosowanie standardów technicznych.
7. Wykonawca powinien tak zaplanować pracę, aby wykonanie usługi nastąpiło w sposób
efektywny, oraz udokumentować ważne zagadnienia pozwalające w szczególności
udowodnić stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z faktycznych ustaleń i wykonanie
usługi zgodnie ze standardem IFAC oraz warunkami jego wykonania.
8. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić uprzednio uzgodnione procedury
i wykorzystać uzyskane dowody jako podstawę do sporządzenia raportu zawierającego
faktyczne ustalenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności wszelkich informacji
i danych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy, a także do zachowania tajemnicy korespondencji.
§2
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji
umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy sprawozdawczość Projektu, księgi rachunkowe oraz
wszelkie inne dokumenty dotyczące Projektu, znajdujące się u Zamawiającego, które
Wykonawca uzna za niezbędne w celu przeprowadzenia audytu Projektu. Dla celów
dokumentacji badania, na uzasadnione żądanie, zgodnie z międzynarodowymi
standardami audytu, przekazane zostaną Wykonawcy kopie kserograficzne dokumentów.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do
przeprowadzenia audytu Projektu.
§3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
o badanym Projekcie, w rozumieniu wymogów art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości oraz polskich norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
3. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego
wykonania umowy. W skład zespołu audytowego będą wchodzić następujące osoby:
1) ....................................................
2) ....................................................
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 dopuszczalna jest jedynie w szczególnych
okolicznościach, po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na taką
zamianę. Z zastrzeżeniem, że zmiana taka może nastąpić jedynie na osobę o takich
samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu. Wniosek o wymianę audytora
powinien mieć formę pisemną, zawierać życiorys i obowiązki audytora oraz uzasadnienie.
5. Zamawiający ma prawo do weryfikacji kwalifikacji personelu przed wyrażeniem zgody
na jego zaangażowanie w realizację umowy.
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6. Za czynności wykonywanie przez personel, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
odpowiada jak za własne działanie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu
wykonywanych prac na każde żądanie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby działające w jego imieniu nie będą wynosić
jakichkolwiek dokumentów poza siedzibę Zamawiającego bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§4
1. Umowa będzie realizowana od ..................... r. do ..................... r.
2. Po zakończeniu zbierania danych niezbędnych do przeprowadzenia audytu i po dokonaniu
ich analizy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz wersji wstępnej opinii i
raportu w wersji papierowej i elektronicznej.
3. Wykonawca przedłoży wersję wstępną opinii i raportu nie później niż 14 dni
kalendarzowych przed upływem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1.
4. Zamawiający zgłosi poprawki do wstępnej wersji opinii i raportu w terminie 4 dni
roboczych od dnia ich otrzymania. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag od
Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia
2 egzemplarzy opinii wraz z raportem z audytu w wersji papierowej i 1 egzemplarza
w wersji elektronicznej.
5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zgadza się, ze względów merytorycznych, na dokonanie
zmian lub uzupełnień sugerowanych przez Zamawiającego, przedstawia swoje
stanowisko, wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami na piśmie we wskazanym powyżej
terminie.
6. Podstawą odbioru zamówienia, o którym mowa w § 1, będzie podpisany bez zastrzeżeń,
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, Protokół odbioru, stanowiący
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§5
1. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty robocze w trakcie realizacji umowy są:
1) ze strony Zamawiającego - .............
2) ze strony Wykonawcy - ...................
2. Zmiana ww. osób następuje poprzez pisemne lub faksem zawiadomienie drugiej strony
umowy i nie stanowi zmiany postanowień umowy.
§6
1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje łączne
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
Cena netto: .......... zł, słownie: ............. złotych.
Podatek VAT ....... %, kwota podatku ......... zł.
Cena brutto: ......... zł, słownie................................... złotych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
1 w terminie do 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy poprawnie wystawionej pod
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względem rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest przekazanie przez Wykonawcę opinii wraz
z raportem z audytu oraz podpisanie protokołu odbioru zamówienia.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Podana cena, o której mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu umowy.
§7
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez
odrębnego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji
wytworzonej na potrzeby realizacji zadania oraz do rozporządzania nią na następujących
polach eksploatacji:
1) utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,
2) zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice,
w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,
3) wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do
zrealizowania projektu,
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez
żadnych ograniczeń ilościowych,
5) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem,
w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,
6) wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których
dokumentacja jest utrwalona, publiczne odtwarzanie i wystawianie.
2. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieł,
Zamawiający uzyskuje wyłączne prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa
autorskiego do dzieł.
3. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich
praw majątkowych i osobistych personelu współpracującego z Wykonawcą przy realizacji
umowy.
4. Nagrania z wywiadów nie mogą być wykorzystane przez Zamawiającego w inny sposób
jak tylko celem weryfikacji wykonania umowy.
§8
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …. %
ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ………………………… zł brutto (słownie złotych:
……………………………………………………..).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich niezapłaconych
przez Wykonawcę roszczeń finansowych Zamawiającego powstałych w trakcie realizacji
umowy, oraz zrekompensowaniu wszelkich strat, w tym strat niewymiernych
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poniesionych przez Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1.

2.

3.
4.

§9
W przypadku opóźnienia terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 4 ust.
1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% łącznej ceny umowy z podatkiem
VAT, o której mowa w § 2 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
łącznej ceny umowy z podatkiem VAT, o której mowa w § 2 ust. 1.
Oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie do dnia, w
którym ma nastąpić odbiór dzieła bez zastrzeżeń, ze skutkami na przyszłość bez zwrotu
świadczeń.
Zasady rozliczenia stron w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przed wykonaniem dzieła Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie,
2) w przypadku odstąpienia od umowy po częściowym wykonaniu dzieła, Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie a Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie
przewidzianym niniejszą umową.
Zamawiający może potrącać kary umowne określone umową z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy zgodnie z Umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Niezależnie od kary umownej, Zamawiający może dochodzić dalej idących roszczeń za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
§ 10
Strony Umowy zobowiązują się, z zastrzeżeniem ust. 2, do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji, które uzyskają w trakcie wykonywania Umowy oraz do wykorzystania
ich wyłącznie do celów określonych w umowie.
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust.1, nie dotyczy
informacji, które:
1) stanowią informację publiczną, lub były publicznie znane,
2) są ujawniane na mocy przepisów prawa.
W przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 na mocy przepisów prawa
Strony zobowiązują się powiadomić o tym niezwłocznie drugą Stronę.
Strony umowy zobowiązują się w przypadku konieczności dostępu do materiałów drugiej
Strony w trakcie wykonywania niniejszej umowy, które zawierają informacje niejawne,
zapewnić postępowanie z informacjami niejawnymi zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010
r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228).
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1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

§ 11
Umowa nie może być zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 144 ust. 1 P.z.p.: zmian
wysokości kwot wskazanych w §4 ust. 1 (całkowite maksymalne wynagrodzenie brutto i
stawka godzinowa brutto) w przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług,
które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed całkowitym zrealizowaniem przez
Wykonawcę przedmiotu umowy.
Formy pisemnej nie wymagają zmiany danych adresowych i kont bankowych Stron. Zmiany
te następują na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia złożonego w siedzibie
Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani regulować ich w drodze kompensaty.
Wszelkie spory mogące wynikać z zawarcia i wykonania umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych Kodeksu cywilnego, ustawy oraz innych aktów
prawnych właściwych dla przedmiotu umowy, w tym standardów IFAC
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
Złączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa Zamawiający.

Integralną część umowy stanowią:
1)Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2)Załącznik nr 2 - Protokół odbioru
3)Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

..............................................

….....................................................
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Załącznik nr 1 do umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
„Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”
na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

1. Celem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu jest wydanie opinii na temat:
realizacji projektu MRJ zgodnie z wytycznymi dla projektów finansowanych ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności w odniesieniu do:
1) osiągnięcia celu projektu, sposobu jego monitorowania, realizacji wydatków i uzyskania
założonych efektów związanych z audytowanym projektem oraz zgodności realizacji
projektu z umową z NCBR;
2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich
zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
3) płatności wydatków związanych z projektem;
4) wiarygodności danych liczbowych i opisowych, zawartych w dokumentach związanych
z realizowanym projektem oraz poprawności i terminowości rozliczania otrzymanych
środków finansowych na realizację projektu przedkładanych wniosków i sprawozdań;
5) kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projekcie, zgodnie z Regulaminem
przeprowadzenia konkursu nr 3/2012 z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa
(Załącznik nr 1 do Regulaminu- Koszty kwalifikowalne projektu);
6) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;
7) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach
publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
8) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu.
2. Charakterystyka projektu: opis z podziałem na cele i zadania dostępny jest na stronie
internetowej projektu: www.mrj.uksw.edu.pl
3. Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu,
które zawiera:
1) datę sporządzenia;
2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
3) nazwę i numer projektu;
4) oświadczenie audytora o niezależności od audytowanego podmiotu;
5) imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
6) cele audytu;
7) podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
8) termin, w którym przeprowadzono audyt;
9) zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym audytem;
10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności
audytowanego podmiotu objętym audytem;
11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
12) zaprezentowanie wyników badania, w których stwierdzono nieprawidłowości;
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13) określenie nieprawidłowości oraz analizę ich przyczyn i skutków;
14) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
15) podpisy audytorów uczestniczących w audycie;
16) nazwę jednostki i podpisy reprezentantów audytora, jeśli audytorem jest osoba prawna
albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od dnia
zakończenia audytu. Do sprawozdania należy dołączyć opinię, o której mowa w punkcie
1.
4. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) audyt przeprowadza audytor, którym może być:
a) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. NR 157, poz. 1240, z późn. zm.);
b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa powyżej.
2) audytor jest zobowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych
podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3) audytor będzie posiadać odpowiednie upoważnienie do wykonywania przedmiotu
zamówienia, będzie przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz będzie
posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji
niejawnych.
4) audytor posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu
zamówienia.
5) wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia, osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji
przedmiotu zamówienia.
5. Audytorem nie może być:
1) podmiot zależny od audytowanego podmiotu;
2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w
okresie 3 lat poprzedzających audyt.
Zamawiający nie narzuca audytorowi, biegłemu rewidentowi sposobu doboru próby i metodologii
stosowanej podczas audytu jednak wydana opinia i sprawozdanie musi dotyczyć całego projektu,
a nie tylko jego części realizowanej przez Lidera. Partnerzy projektu realizują swoje części
projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Lider projektu przechowuje
dokumentację dotyczącą projektu, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja Partnerów jest w formie
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
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Załącznik nr 2 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
Dnia …………………. w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie przedstawiciele Zamawiającego w osobach:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
dokonali odbioru prac polegających na przeprowadzeniu audytu eksperckiego w ramach
projektu „Model regulacji projektu w demokratycznym państwie prawnym”, na podstawie
umowy nr …………….. z dnia ………………………., stwierdzili że praca odpowiada
warunkom umowy i przyjmują ją w imieniu Zamawiającego:
1. bez zastrzeżeń*
2. z zastrzeżeniami*
i przedłożoną przez Wykonawcę fakturę VAT kwalifikującą do zapłaty w:
1. pełnej wartości tj. .................................................................... zł brutto (słownie: ………..)
2. niepełnej wartości:
a) z powodu niedotrzymania terminu wykonania: …………………..
b) z innych powodów: ………..
Uwagi dotyczące odbieranej pracy: …………………………
Dokumentacja przedstawiona do odbioru pracy znajduje się w Biurze Projektu „Model
regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” przy ul.
Wóycickiego 1/3, bud. 21, pok.313 w Warszawie.
Podpisy Przedstawicieli Zamawiającego:

Podpisy Przedstawicieli Wykonawcy:

1 ....................................................................

1.……………………………………..….

2 ....................................................................
*/ właściwe zaznaczyć

2.…………………………………………
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