
Załącznik nr 4 

 

Umowa nr …………………………. 

 

W dniu .......................................... w ................................................................. pomiędzy: 
 

Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Łodzi Spółką z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy  
ul. Konstantynowskiej 8/10, NIP: 727800310, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000624225, o kapitale 
zakładowym w wysokości 81.086.000,00 złotych,  
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez:  
………………………………….. – ……………………………………. 
oraz 
………………………………….. – ……………………………………. 
a 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
zwaną dalej Zleceniobiorcą, 
reprezentowaną przez:  

......................................................................................................................................................, 

 

została zawarta Umowa następującej treści: 
 

§ 1 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje 
się przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2016 rok oraz 
zobowiązuje się do udzielania konsultacji tj. zapewnienia wsparcia w postaci porad z zakresu 
rachunkowości w trakcie następnego roku obrotowego. 
 

§ 2 

Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Zleceniobiorcę przeprowadzone na 
podstawie ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich 
zapisów oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wydania opinii o sprawozdaniu 
finansowym. 



§ 3 

W wyniku badania sprawozdania finansowego Zleceniobiorca przekaże Zamawiającemu  
w czterech egzemplarzach dokument zawierający:  
1) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, 
2) raport z badania sprawozdania finansowego, 
3) wystąpienie do Zarządu Zamawiającego zawierające wykaz uchybień w systemie 
rachunkowości i kontroli wewnętrznej – w przypadku stwierdzenia uchybień. 
 

§ 4 

W przypadku wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia odnoszące się do 
prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego albo wydania o nim opinii 
negatywnej zostanie Zamawiającemu przekazane pisemne uzasadnienie. 
 

§ 5 

Raport, o którym mowa w § 3, będzie w szczególności zawierać ustalenia wymagane 
przepisami art. 65 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047). 
 

§ 6 

Badanie sprawozdania finansowego będzie przez Zleceniobiorcę przeprowadzone w terminie 
umożliwiającym przekazanie rezultatów badania określonych w § 3 niniejszej Umowy 
Zamawiającemu nie później niż  do dnia 20 kwietnia 2017 roku. 
 

§ 7 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazania Zleceniobiorcy harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem 
sprawozdania finansowego, w tym planu inwentaryzacji;  
2) udostępnienia Zleceniobiorcy:  

a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych przedsiębiorstwa, 
b) dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, 
c) zawartych przez Zamawiającego umów, udzielonych gwarancji, poręczeń itp. 
dokumentów,  
d) sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych –                                 
do dnia 1 kwietnia 2017r. 
e) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy;  

3) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu  
i opinii; 
4) składania przedstawicielom Zleceniobiorcy pisemnych oświadczeń w istotnych sprawach 
związanych z badaniem sprawozdania finansowego;  
5) współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania 
umowy, a w szczególności do:  



a) udzielania przez osobę sprawującą obsługę prawną jednostki, której sprawozdanie 
finansowe podlega badaniu, potrzebnych informacji, dotyczących między innymi spraw 
przygotowanych do postępowania sądowego oraz znajdujących się w toku tego 
postępowania,   
b) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli 
Zleceniobiorcy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji 
sprawozdania finansowego,  
c) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym 
Zamawiający i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia 
zmian. 
 

§ 8 

Jeżeli Zleceniobiorca oprócz biegłych rewidentów zatrudni do badania sprawozdania 
finansowego osoby nieposiadające uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu 
będzie obciążać Zleceniobiorcę i biegłego rewidenta nadzorującego pracę osób 
nieposiadających uprawnień. 
 

§ 9 

Za wykonanie usług objętych niniejszą Umową Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy 
zryczałtowaną kwotę wynagrodzenia w wysokości ………………......... zł brutto (słownie: 
............................), w tym podatek VAT w kwocie …………. zł (słownie: …………………). 
Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zamawiający 
ureguluje przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy, wskazane w fakturze, w terminie  
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zleceniobiorca wystawi fakturę 
po przekazaniu ostatecznej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.  
 

§ 10 

Uregulowanie przez Zamawiającego należności za usługę nie zwalnia Zleceniobiorcy  
z obowiązku udzielania Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień i wykonania w związku  
z tym niezbędnych czynności w zakresie przewidzianym niniejszą Umową do czasu 
zatwierdzenia badanego sprawozdania finansowego. 
 

§ 11 

Zleceniobiorca ma prawo udostępniać rezultaty badania sprawozdania finansowego 
Zamawiającego wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustawy do wglądu w tego 
rodzaju dokumenty, a w tym organom Krajowej Izby Rewidentów, sprawującym nadzór nad 
należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby. Zleceniobiorca i osoby badające  
w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów 
i okoliczności poznanych w toku badania. 
 



§ 12 

1. Zleceniobiorca nie może bez wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
powierzyć innemu podmiotowi wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
2. Zleceniobiorca nie może przenosić na osoby trzecie jakichkolwiek praw wynikających  
z niniejszej umowy, w tym roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska 
na to pisemną zgodę Zamawiającego.  
 

§ 13 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) jeżeli  Zleceniobiorca opóźni się w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do 
terminu określonego w § 6, o  co najmniej 14 dni; 

b) likwidacji przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy; 

c) naruszenia przez Zleceniobiorcę § 12 umowy.  

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie. 

3. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni od dnia powzięcia   
wiadomości   o zaistnieniu podstawy do odstąpienia. 

 

§ 14 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie  w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
określonego w § 6 umowy; 

b) za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości  
20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że w przypadku kar umownych wyraża zgodę na ich potrącanie 
z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 15 

Zmiany umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. 
 
 



§ 17 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18 

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

                                          [podpis przedstawiciela Zleceniobiorcy] 

     ZAMAWIAJĄCY                                          ZLECENIOBIORCA 

 

 


