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UMOWA Nr ………./SP/2022 wzór 

o badanie sprawozdania finansowego  

 

Zawarta w dniu ………2022 r. w Miastku pomiędzy: 

Szpitalem Miejskim w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30,  77-200 Miastko wpisanym do 

KRS  pod nr 0000492641, nr REGON 222007697, nr NIP 8421770610 z siedzibą w Miastku. ul. 

Wybickiego 30,  

− zwanym w dalszej części umowy „ ZLECENIODAWCĄ”,  

reprezentowanym przez:  

Prezes Zarządu – Tomasz Bojar-Fijałkowski 

 

a: 

 

......................................... wpisaną/-nym do  …………………….. przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr  

− zwaną/ nym w dalszej części umowy „ZLECENIOBIORCĄ”,  

………………………………………………………………….,  

reprezentowaną przez następujące osoby: 

 

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

 

…………………………………………… 

 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. ZLECENIODAWCA powierza, a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. za rok obrotowy 

obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości. 

2. ZLECENIOBIORCA po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego sporządzi 

wymienione w art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorcze publicznym sprawozdanie z badania. 

3. ZLECENIOBIORCA na żądanie Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników ma obowiązek 

omówić przebieg badania sprawozdania finansowego oraz wystawioną opinię na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej lub posiedzeniu Zgromadzeniu Wspólników. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach 

ponosi ZLECENIOBIORCA.  

4. ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż przedstawiony przez ZLECENIODAWCĘ zakres usługi 

przyjmuje bez zastrzeżeń. 

5. Usługę o której mowa w niniejszej umowie ZLECENIOBIORCA będzie świadczył w siedzibie 

ZLECENIODAWCY w godzinach pracy służb finansowo-księgowych. 



  

2 

 

6. Wszelkie dokumenty oraz ich kserokopie pozostają przez cały okres prowadzonego badania           

w siedzibie Zleceniodawcy.  

 

§ 2. 

1. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że:  

1) spełnia warunki określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorcze publicznym, 

2) badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.                               

o rachunkowości oraz z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorcze publicznym. 

2. ZLECENIOBIORCA powierzy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

osobom wpisanym na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę biegłych 

wykonujących zawód biegłego rewidenta. 

3. Biegły rewident ma prawo korzystać przy badaniu sprawozdania z pomocy rzeczoznawcy              

i asystentów. 

4. ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy przez wszystkie 

osoby badające sprawozdanie finansowe w jego imieniu. 

 

§ 3. 

1. ZLECENIODAWCA udostępni biegłemu rewidentowi przeprowadzającemu badanie 

sprawozdania finansowego kompletne sprawozdanie finansowe będące przedmiotem badania, 

księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, a także 

wszelkie dokumenty mogące mieć wpływ na sformułowanie oceny biegłego rewidenta o sytuacji 

majątkowej badanej jednostki, jak również udzieli wyczerpujących informacji, wyjaśnień                

i oświadczeń niezbędnych do sporządzenia opinii i raportu. 

2. ZLECENIODAWCA ponadto umożliwi biegłemu rewidentowi uzyskanie informacji związanych 

z przebiegiem badania od kontrahentów badanej jednostki, w tym także od banków i doradców 

prawnych. 

3. ZLECENIODAWCA może przeprowadzić w czasie, od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 

rozpoczęcia badania, spisy z natury oraz zlecić ZLECENIOBIORCY ich obserwację przez 

biegłego rewidenta. 

4. ZLECENIODAWCA złoży oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach 

rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych oraz poinformuje 

ZLECENIOBIORCĘ o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym a rzutują na 

rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych. 

 

§ 4. 

1. Zlecenie będzie wykonane w następujących terminach: 

1) badanie sprawozdania finansowego za  rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. - zamówienie należy wykonać najpóźniej do dnia 15 maja 2023 roku. 

2) badania sprawozdania finansowego za  rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r.  

do 31.12.2023 r. – zamówienie należy wykonać najpóźniej do dnia 15 maja 2024 roku. 
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2. W przypadku opóźnienia lub niewykonania zlecenia we wskazanym terminie, 

ZLECENIODAWCA ma prawo, wedle swego wyboru: 

1) żądać kar umownych w wysokości 2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, 

2) do odstąpienia od umowy i żądania od ZLECENIOBIORCY zapłaty kary umownej                 

w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia określonego w umowie. 

3. W przypadku powstania przerw w wykonaniu zlecenia z przyczyn niezależnych, spowodowanych 

siłą wyższą lub okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, 

ostateczny termin wykonania umowy, za zgodą stron, ulegnie stosownemu przedłużeniu. Zmiana 

terminu wykonania umowy wymaga podpisania przez strony aneksu uzasadniającego 

zmianę terminu wykonania umowy pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy ZLECENIODAWCA jest uprawniony 

do żądania kary umownej w wysokości 50% kwoty netto zlecenia. 

5. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 4 nie wyłącza roszczenia o naprawieniu 

szkody, którą ZLECENIODAWCA poniósł w wyniku nie wykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

 

§ 5. 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie prac objętych niniejszą umową wynosi: 

…………. PLN netto – słownie: …………/100 PLN 

plus podatek VAT w wysokości ….%, tj.: 

……… PLN brutto – słownie: ……………../100 PLN 

i zostanie przekazane na rachunek bankowy ZLECENIOBIORCY nr ………………. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 powyżej płatne będzie w dwóch równych częściach 

każda w wysokości: 

…………. PLN netto – słownie: …………/100  PLN 

plus podatek VAT w wysokości ….. tj.: 

……….. PLN brutto – słownie: ……………/100 PLN 

po przyjęciu bez zastrzeżeń przedmiotu świadczenia przez ZLECENIODAWCĘ wg Protokołu 

przyjęcia przedmiotu świadczenia za dany rok obrotowy, który stanowi załącznik do niniejszej 

umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury po wykonaniu Umowy za dany rok obrotowy i stanowić będzie wszelkie koszty 

związane z badaniem sprawozdania finansowego. 

4. ZLECENIODAWCA, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt. 1 umowy ma prawo 

żądać od ZLECENIOBIORCY usunięcia ewentualnych wad opinii i raportu oraz udzielenia 

pisemnych wyjaśnień i wykonania w związku z tym niezbędnych czynności w zakresie 

przewidzianym niniejszą umową, do czasu zatwierdzenia badanego sprawozdania, żądanie 

powinno być zgłoszone na piśmie. 

5. ZLECENIOBIORCA i osoby wykonujące zlecenie w jego imieniu zobowiązani są do 

zachowania tajemnicy o rezultatach badania oraz faktach, okolicznościach i zdarzeniach 

poznanych w toku badania. 
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§ 6. 

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu i nie mogą dotyczyć jej 

istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji zamówienia,  

2) warunków płatności, 

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku, 

4) zmiany miejsca realizacji usług.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach: 

1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej", tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, 

wojna, atak terrorystyczny, 

2) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy 

(choroba, wypadek) potwierdzone protokołem lub innym dokumentem wystawionym przez 

stosowne organy, gdy nastąpiły zmiany przepisów prawnych mających wpływ na badanie 

4. ZLECENIOBIORCA wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada ZLECENIODAWCY pisemne 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

 

§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy miejscowo dla 

ZLECENIODAWCY sąd powszechny. 

3. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 8. 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert przez Szpital Miejski 

w Miastku Spółka z o.o. i dokonaniu formalnego wyboru biegłego przez Radę Nadzorczą w trybie 

przewidzianym Aktem Założycielskim Spółki. 

 

ZLECENIOBIORCA                  ZLECENIODAWCA 

 

 

 

 

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


