UMOWA Nr ………………..
O PRZEPROWADZENIE BADANIA I SPORZĄDZENIE
SPRAWOZDANIA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

W dniu ………………. w Warszawie została zawarta, pomiędzy:
AMW Towarzystwem Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-516) przy ul. Starościńskiej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000140528, o kapitale zakładowym wynoszącym 525.460.000
złotych,
o
numerze
NIP
526-26-75-121,
zwaną
dalej
„ZAMAWIAJĄCYM”,
reprezentowaną przez:
- ………………………………. –
- ………………………………. –
a
……………………………………………..
z
siedzibą
w
…………….
(………..)
przy ul. ………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………. pod numerem KRS ………………,
o
kapitale
zakładowym
wynoszącym
………………..
złotych,
o
numerze
NIP ……………….., wpisaną pod numerem ………… na listę firm audytorskich prowadzoną przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,
reprezentowaną przez:
………………………………….

zwani dalej łącznie „Stronami”, indywidulanie zaś „Stroną”
umowa, zwana dalej „Umową”
o następującej treści:
§1
1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się do przeprowadzenia badania
sprawozdań finansowych ZAMAWIAJĄCEGO sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) za następujące okresy:
1) za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r.;
2) za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r.
(dalej łącznie: Sprawozdania finansowe lub z osobna Sprawozdanie finansowe),
w celu przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU odnośnie każdego ze Sprawozdań finansowych
sprawozdania z badania w postaci, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze
zm.) tj. w postaci elektronicznej oraz opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
biegłego rewidenta zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym Sprawozdaniu finansowym
lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym
Sprawozdaniu finansowym.
2. WYKONAWCA oświadcza, że jest firmą audytorską w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

ze zm.) wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
pod numerem …………
WYKONAWCA oświadcza, że spełnia przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi
wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności.
ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że wybór WYKONAWCY, jako firmy audytorskiej uprawnionej do
przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego nastąpił na podstawie Uchwały nr …… Rady
Nadzorczej AMW Towarzystwa Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. z dnia …….
podjętej zgodnie z wymogami art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że nie są mu znane okoliczności, które miałyby wpływ na niezależność
WYKONAWCY.
Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.),
ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), krajowych standardach badania oraz zasadach etyki
zawodowej biegłych rewidentów.
Badanie zostanie przeprowadzone przez WYKONAWCĘ na tak dobranych próbkach ksiąg
i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą i pełną podstawę do
sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.
W terminie trzech dni od zawarcia Umowy WYKONAWCA zobowiązuje się podjąć współpracę
z ZAMAWIAJĄCYM w zakresie doradztwa (e-mailowo, telefonicznie) przy rozwiązywaniu
problemów związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz badaniem Sprawozdań finansowych.
§2

Po przeprowadzeniu badania sprawozdań finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy
WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU elektroniczne sprawozdanie z badania opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta Zarządowi ZAMAWIAJĄCEGO,
w terminach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, na adres
e-mail…………………………………….
§3
1. W razie wydania przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu finansowym z zastrzeżeniami lub
opinii negatywnej, uzasadnienie zostanie przekazane ZAMAWIAJĄCEMU, w terminach, o których
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy.
2. W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek ograniczenia
zakresu lub metody badań zostaną ZAMAWIAJĄCEMU wyczerpująco przedstawione tego powody.
§4
Sprawozdania, o których mowa w § 2, będą w szczególności zawierać stwierdzenia wymagane przepisami
art. 83 ustawy z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.).
§5
1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego ZAMAWIAJĄCEGO będą przez
WYKONAWCĘ przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:
L
p.
1.
2.

Czynności
(grupy czynności)
Udostępnienie biegłym
rewidentom WYKONAWCY
sprawozdania finansowego
Badanie sprawozdania

Strona umowy
zobowiązana
do wykonania

Termin wykonania Termin wykonania
lub okres
lub okres
wykonywania 2021 wykonywania 2022

ZAMAWIAJĄCY

07.03.2022 r.

06.03.2023 r.

WYKONAWCA

07.03 – 31.03.2022 r.

06.03 -31.03.2023 r.

2

finansowego
3.

Przekazanie WYKONAWCY
oświadczenia Zarządu Spółki

4.

Przekazanie
ZAMAWIAJĄCEMU
sprawozdania z badania
Przekazanie
ZAMAWIAJĄCEMU
wystąpienia porewizyjnego, o ile
rezultaty badania wykażą
potrzebę opracowania
wystąpienia

5.

ZAMAWIAJĄCY

w dniu wydania
sprawozdania z
badania

w dniu wydania
sprawozdania z
badania

WYKONAWCA

31.03.2022 r.

31.03.2023 r.

WYKONAWCA

5 dni
po przekazaniu
sprawozdania z
badania

5 dni
po przekazaniu
sprawozdania z
badania

2. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz ksiąg
rachunkowych zostanie przeprowadzone w terminie do dnia 31.03.2022 r. pod warunkiem
udostępnienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 07.03.2022 r.
sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (w tym dowodów księgowych) oraz niezbędnych
danych i informacji, określonych szczegółowo w § 6 Umowy.
3. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2) oraz ksiąg
rachunkowych zostanie przeprowadzone w terminie do dnia 31.03.2023 r. pod warunkiem
udostępnienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 06.03.2023 r.
sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych (w tym dowodów księgowych) oraz niezbędnych
danych i informacji, określonych szczegółowo w § 6 Umowy.
4. W przypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO warunku ustalonego w ust. 2 i ust. 3 okres
badania sprawozdania finansowego przez WYKONAWCĘ zostanie ponownie ustalony przez Strony
Umowy z uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez podmiot sprawozdawczy
z obowiązków ustawowych związanych z procedurą zatwierdzania sprawozdań finansowych
oraz z innych wewnętrznych aktów prawnych ZAMAWIAJĄCEGO.
§6
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:
1) Przekazania WYKONAWCY harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania
finansowego, a w tym inwentaryzacji.
2) Umożliwienia WYKONAWCY udziału w roli obserwatora w inwentaryzacji znaczących
składników majątkowych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz.U z 2021 r., poz. 217, ze zm.).
3) Udostępnienia WYKONAWCY:
a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych Spółki,
b) zawartych przez ZAMAWIAJĄCEGO umów, udzielonych gwarancji, poręczeń
i innych dokumentów,
c) sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
d) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem Umowy,
e) sprawozdania z działalności ZAMAWIAJĄCEGO.
4) Udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania stosownej opinii.
5) Składania przedstawicielom WYKONAWCY pisemnych oświadczeń dotyczących między innymi:
a) uznania przez kierownictwo ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialności za prawidłowość
i rzetelność sprawozdania finansowego,
b) stwierdzenia, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem ZAMAWIAJĄCEGO,
sprawozdanie finansowe, które było przedmiotem badania, jest wolne od istotnych błędów
i przeoczeń,
c) potwierdzenia kompletności udostępnionych przedstawicielom WYKONAWCY ksiąg
rachunkowych i sprawozdania finansowego,
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d)

przestrzegania przez ZAMAWIAJĄCEGO, przepisów prawa i warunków zawartych umów,
istotnych z punktu widzenia działalności ZAMAWIAJĄCEGO, a zwłaszcza jej kontynuacji,
e) kompletności ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować
na przyszłą sytuację finansową (zastawy, poręczenia, zobowiązania warunkowe i inne
zdarzenia),
f) kompletności identyfikacji i prawidłowości wyceny zapasów nadmiernych i nie wykazujących
ruchu,
g) posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów,
h) kompletności udostępnionych WYKONAWCY umów kredytowych,
i) spraw przygotowywanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku
postępowania,
j) kompletności ujawnionych przedstawicielom WYKONAWCY zdarzeń po dacie bilansu
mogących mieć wpływ na trafność formułowanych przez WYKONAWCĘ opinii oraz
oświadczeń w innych sprawach, stosownie do stwierdzonych w toku badania faktów
i okoliczności.
6) Współdziałania z WYKONAWCĄ w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania Umowy,
a w szczególności do:
a) niezwłocznego ustosunkowania się do ewentualnych zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli
WYKONAWCY w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji
sprawozdania finansowego,
b) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie,
w którym ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będą przekonani o celowości
i zasadności wprowadzenia zmian,
c) wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli WYKONAWCY, wykonywania przez
personel ZAMAWIAJĄCEGO wymaganych czynności (np. kopiowania dokumentów,
przygotowania i wysyłania korespondencji itp.).
§7
Badanie sprawozdania finansowego objętego postanowieniami Umowy wykonywać będą:
1) …………………………………………………………………,
2) …………………………………………………………………..
§8
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do uczestniczenia z jego ramienia biegłego rewidenta
na posiedzeniach Rady Nadzorczej ZAMAWIAJĄCEGO oraz w Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników ZAMAWIAJĄCEGO, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe ZAMAWIAJĄCEGO
za rok obrotowy 2021 i 2022, na warunkach określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej
ZAMAWIAJĄCEGO informacji o problemach w systemie rachunkowości ZAMAWIAJĄCEGO,
sporządzanych dla Zarządu ZAMAWIAJĄCEGO w formie tzw. listów do Zarządu.
§9
Jeżeli WYKONAWCA oprócz biegłych rewidentów zatrudni do badania sprawozdania finansowego
osoby nie posiadające uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu będzie obciążać
WYKONAWCĘ i biegłego rewidenta nadzorującego pracę osób nie posiadających uprawnień.
§ 10
1. Z tytułu przeprowadzenia badań Sprawozdań finansowych WYKONAWCA otrzyma łączne
wynagrodzenie w wysokości ……. złotych netto powiększone o należny podatek od towarów i usług,
w tym:
1) …….. złotych netto (słownie: ………) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za
rok obrotowy wskazany w § 1 ust. 1 pkt 1) powyżej;
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2) …….. złotych netto (słownie: ………) z tytułu badania Sprawozdania finansowego za
rok obrotowy wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2) powyżej;
2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym
i jest stałe do końca trwania Umowy i nie podlega zmianom.
3. Za wykonanie usług objętych Umową, ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty przelewem na konto
bankowe wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU
prawidłowo wystawionej faktury wystawionej na podstawie protokołu przekazania
ZAMAWIAJĄCEMU rezultatów badania niezależnie od rodzaju opinii sporządzonej przez
WYKONAWCĘ, z zastrzeżeniem ust. 5 i 8.
4. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę dyspozycji zapłaty złożonej przez ZAMAWIAJĄCEGO
w swoim banku.
5. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie faktur, korekt oraz
duplikatów faktur w formie elektronicznej. WYKONAWCA zobowiązany jest wystawiać, przesyłać
i udostępniać faktury w formie elektronicznej z adresu e-mail:……………………… (firmowy adres
e-mail WYKONAWCY). Powyższe czynności WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać
w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści
utworzone w formacie elektronicznym „pdf” (Portable Document Format). Do faktury w formie
elektronicznej WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć skan podpisanego przez Strony protokołu
odbioru prac.
6. ZAMAWIAJĄCY
obowiązany
jest
do
utrzymywania
aktywnego
adresu
e-mail:
faktura@amwkwatera.pl. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, na który wysyłane są
faktury elektroniczne, ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym
WYKONAWCĘ i przesłanie nowego adresu poczty elektronicznej do WYKONAWCY, drogą
elektroniczną na adres e-mail: …………… (firmowy adres e-mail WYKONAWCY) bądź listową.
7. W przypadku wystąpienia przeszkód o charakterze technicznym lub formalnym uniemożliwiających
wystawianie, wysyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej, WYKONAWCA jest
uprawniony do wystawiania, wysyłania i udostępniania dokumentów w wersji papierowej na adres
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
8. WYKONAWCA uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
(tj. zawierających informacje dotyczące odbiorcy płatności i wskazanie numeru umowy o zamówienie
publiczne) do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(PEF) zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
9. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do odbierania od WYKONAWCY ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 8, pod numerem
PEPPOL 5262675121. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) nie stosuje się.
10. W przypadku skorzystania przez WYKONAWCĘ z uprawnienia określonego w ust. 8, nie mają
zastosowania ust. 5-7, o których mowa powyżej.
11. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej udostępniana jest przez okres obowiązywania
Umowy.
12. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem Umowy pełnią:
1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
………………………., tel………………e-mail:………………………….
2) ze strony WYKONAWCY:
………………………., tel………………….....e mail:……………………….
13. Osoby wymienione w ust. 12 są uprawnione do przekazywania oraz przyjmowania wszelkich uwag
i zaleceń w sprawach związanych z realizacją Umowy.
14. Każdą zmianę w składzie osób, o których mowa w ust. 12, każda ze Stron zobowiązana jest zgłosić
drugiej Stronie w terminie 5 dni przed jej dokonaniem.
15. Zmiana osób, o których mowa w ust. 12, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.
16. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
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1)

w wysokości 10% wartości Umowy określonej w ust. 1, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od
Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,
2) w wysokości 0,1% wartości Umowy określonej w ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
w terminach wykonania Umowy określonych w § 5 ust. 1 Umowy z winy WYKONAWCY.
17. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów z
tym, że łączna wysokość kar umownych nałożonych na WYKONAWCĘ nie może przekroczyć 25%
wartości Umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy.
18. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
19. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy bez wypłaty wynagrodzenia w przypadku niepodjęcia
przez WYKONAWCĘ współpracy, o której mowa w § 1 ust. 8 Umowy lub przedłużeniu, o co
najmniej 7 dni, terminu przekazania sprawozdania z badania z przyczyn leżących po stronie
WYKONAWCY.
20. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, w którym Umowa
powinna być zrealizowana.
21. Powyższe uprawnienie ZAMAWIAJĄCEGO nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy, na
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
22. Odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy nie zwalnia WYKONAWCY od zapłaty kary umownej
lub odszkodowania.
23. Strony są świadome, że zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości Umowa
może być rozwiązana jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy. Różnice poglądów
w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej
podstawy rozwiązania Umowy.
§ 11
Uregulowanie przez ZAMAWIAJĄCEGO należności za usługę nie zwalnia WYKONAWCY
z obowiązku udzielenia ZAMAWIAJĄCEMU ewentualnych wyjaśnień związanych z ustaleniami
dokonanymi w toku przeprowadzonego badania poszczególnych sprawozdań finansowych.
§ 12
1.

2.

WYKONAWCA ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego
ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa do wglądu
w tego rodzaju dokumenty a w tym organom Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym
nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby.
WYKONAWCA i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do
zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.
§ 13

1.

2.
3.

Jeżeli Umowa lub przepis prawa nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje
pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały
doręczone osobiście, faxem, e-mailem:
a) Adres firmowy e-mail WYKONAWCY: ……………………..
b) Adres firmowy e-mail ZAMAWIAJĄCEGO: ……………….
pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany w komparycji Umowy. O zmianie adresu
Strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty dokonanej zmiany.
Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej Stronie.
Brak zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczana na poprzedni adres będzie
uznawana za właściwie doręczoną.
Zmiana adresów Stron nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.
Zmiany Umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej, z wyjątkiem zmian, o których mowa w
§ 10 ust. 15 Umowy oraz ust. 2 niemniejszego paragrafu Umowy.
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§ 14
1.

2.
3.

4.

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym.
WYKONAWCA nie może przenieść praw wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody
ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do wykonania w imieniu WYKONAWCY obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), wobec reprezentantów ZAMAWIAJĄCEGO, których dane
zostały udostępnione WYKONAWCY w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.
WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU niezbędne wsparcie, polegające w szczególności
na przedstawieniu ZAMAWIAJĄCEMU informacji niezbędnych do wykonania obowiązku
informacyjnego wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania.
WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku
informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), wobec reprezentantów WYKONAWCY, których dane zostały
udostępnione ZAMAWIAJĄCEGO w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy.
ZAMAWIAJĄCY zapewnia WYKONAWCY niezbędne wsparcie, polegające w szczególności na
przedstawieniu WYKONAWCY informacji niezbędnych do wykonania obowiązku informacyjnego
wynikającego z przepisów przywołanych na wstępie pierwszego zdania.
§ 15

Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§ 17
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
Nr 1 – Wzór protokołu odbioru wykonanych prac;
Nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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