UMOWA
zawarta w dniu ..................................... r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO” Sp. z o.o. z siedzibą ul. T. Kościuszki 304
34-123 Chocznia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w..............................Wydział KRS – pod
numerem...................., NIP: .......................... , REGON ....................., kapitał
zakładowy ................... zł, reprezentowaną przez:
.....................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”
a

zwaną dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca Wykonawca przyjmuje zlecenie polegające na przeprowadzeniu
audytu wewnętrznego w przedmiotowej spółce za lata 2014-2019, dalej zwane Audytem
zgodnie z zakresem będącym treścią zapytania ofertowego z dnia 08 grudnia 2021r.
2. Audyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.09.2015r. w sprawie audytu wewnętrznego
oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.2015.1480).
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem należytej
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami prawa, jak również biorąc
pod uwagę cel jakiemu ma służyć, w sposób zapewniający odebranie przez
Zamawiającego Przedmiotu umowy w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w niniejszej umowie uwzględnia wszystkie
koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym koszt i ryzyko związane z
przekazywaniem dokumentacji.
5. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w formie papierowej – 3
egzemplarze, oraz w formie elektronicznej na dyskach CD lub DVD – 1 szt.

§2.
Zasady Współpracy
1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy przy realizacji przedmiotu umowy, opartej na
wzajemnym zaufaniu.
2. W związku z intencją stron określoną w ust. 1 Wykonawca zobowiązuję się wykonywać przedmiot
umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się
przy tym do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dane i dokumenty niezbędne do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. Jakiekolwiek opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego
danych lub dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będzie
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stanowiło podstawę do przesunięcia terminu wykonania umowy o okres odpowiadający temu
opóźnieniu.
§3.
Kontakty pomiędzy stronami
Strony zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia przewidziane przepisami prawa zostaną
doręczone drugiej stronie osobiście, za pomocą listu poleconego oraz pocztą elektroniczną na ustalone
pomiędzy stronami adresy. Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy stronami są:
ze strony Zamawiającego: ................................ tel.: ............... email:...................................
ze strony Wykonawcy: ……………………………………… tel.: …………….. email: …………………………………..
§4.
Termin realizacji
1. Strony ustalają termin wykonania Przedmiotu umowy na 60 (sześćdziesiąt) dni od daty
popisania umowy.
2. Wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust.1 jest uzależnione od
przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy, dokumentów i danych niezbędnych do jego wykonania. W przypadku
niedotrzymania powyższego
terminu przez Zamawiającego termin wykonania
przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu o okres opóźnienia w przekazaniu
dokumentów.
§5.
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań
lub innych produktów stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy;
2) zezwala Zamawiającemu na opracowywanie Utworów, o których mowa w ust. 1 pkt
1) niniejszego paragrafu, na korzystanie z opracowań Utworów oraz ich przeróbek
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela
Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje:
1) z chwilą faktycznej zapłaty wynagrodzenia umownego oraz bez ograniczeń co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją
niniejszej Umowy lub w celach realizacji innych zadań Zamawiającego;
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną , zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych
oraz
do
sieci
multimedialnej,
telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;
e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu;
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo
fonii przewodowej i bezprzewodowej;
g) nadawanie za pośrednictwem satelity;
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3.
4.
5.

6.

1.

2.
3.

4.
5.

h) reemisja;
i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwory utrwalono;
j) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych
i reklamy oraz w sporach sądowych i sporach pozasądowych;
k) wprowadzanie zmian, skrótów;
l) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak
i lektora;
m) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów samodzielnie
przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie ust.1. pkt
2).
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu
naruszenia – w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworów, w związku
z określonym przez niniejszą umowę – przysługującym im praw autorskich,
Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia
powyższych roszczeń.
§6.
Wynagrodzenie
Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy
w kwocie
…………………………………………
netto
(słownie:
……………………………………………………………………………i 00/100), co po dodaniu podatku od
towarów i usług w wysokości 23% wynosi…………………………………………….. złotych brutto
(słownie: ………………………………………………………………………. złotych i 00/100).
Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez
strony umowy.
Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy
przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod
warunkiem, że uznanie rachunku bankowego Wykonawcy nastąpi przed upływem 30
dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie
wypełnienia warunków umownych.

§7.
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w §6
ust. 1,
2) za niedotrzymanie terminu określonego w §4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia
określonego w §6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości
10% wynagrodzenia, określonego w §6 ust. 1.
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§8
KLAUZULA RODO
Zgodnie z art. 28 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r., str.1) zwanego „RODO”, o ile zajdzie taka konieczność strony zawrą
umowę o przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zakresem i celem, który zostanie
określony w tej umowie. Strony zobowiązują się podpisać taką umowę nie później niż przed
pierwszą czynnością stanowiąca przetwarzanie danych w rozumieniu RODO, przy czym
zapisy umowy nie mogą skutkować koniecznością poniesienia przez strony dodatkowych
kosztów, chyba że strony wyrażą zgodę na ich poniesienie i zawrą w tym zakresie stosowny
aneks do niniejszej umowy. Odmowa zawarcia umowy o przetwarzanie danych osobowych
przez którąkolwiek ze stron może stanowić podstawę do wypowiedzenia niniejszej umowy
na piśmie przez drugą stronę w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu
wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do otrzymania
proporcjonalnego wynagrodzenia za rzeczywiście wykonany zakres prac.
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§9.
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, stanowiącego integralną część
niniejszej Umowy.
Sprawy sporne, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze negocjacji, rozstrzygane
będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że dołożą wszelkich starań , by ewentualne
spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane
polubownie.
Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej Umowy
będzie kierowana na adres siedziby każdej ze Stron ze skutkiem doręczenia, pod
warunkiem, że była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową stosują się postanowienia Kodeksu
Cywilnego, jak również inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Umowę sporządzono w 2-ch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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