
UMOWA  nr DO/............./1 

zawarta dnia ........................w Chorzowie pomiędzy: 

Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, 

o kapitale zakładowym wynoszącym 146.378.420 PLN, który został pokryty  

w całości, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach pod 

numerem KRS: 0000145278, o numerze NIP:634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym 

REGON: 270561663, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

- ................................................ - ............................................. 

 

- ............................................... - .............................................. 

a 

………………………, zarejestrowana w……………., pod numerem KRS:…….., o numerze 

NIP:……….., o numerze REGON:………….. zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

- ................................................ - ............................................. 

 

- ............................................... - .............................................. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego 

zarejestrowanego pod  numerem  sprawy ……….zawiera  się  umowę o  następującej   treści:   

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie :  

a) usługi badania sprawozdania finansowego Tramwajów Śląskich S.A. za 2015 rok, 

b) przeprowadzenie audytu w zakresie:  

 zweryfikowania kwoty przysługującego wynagrodzenia oraz rozsądnego zysku za 2015r., 

 określenia poziomu planowanej kwoty wynagrodzenia oraz rozsądnego zysku na 2016r. 

2. Szczegółowy przedmiot umowy oraz prawa i zobowiązania stron zostały sprecyzowane  

w niniejszej umowie oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszej umowy. 

3. Celem umożliwienia Wykonawcy świadczenia usługi, o której mowa w ust.1,     

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy posiadanych informacji  

i dokumentów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. W celu zabezpieczenia interesów Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 

przestrzegania zapisów uprzednio podpisanego oświadczenia o poufności stanowiącego 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  



5. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem niezależnym od Zamawiającego, 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego                 

w Katowicach oraz Banku Polska Kasa Opieki S.A. 

§ 2 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

cena netto          ………….zł  (słownie: …………. zł) 

podatek  VAT     ……….. zł       (słownie: ………….. zł) 

cena  brutto      …………..zł        (słownie: …………..zł) 

w tym : 

a) usługa badania sprawozdania finansowego za 2015 r. na kwotę: 

cena netto             ………… zł (słownie: ……………. zł) 

podatek  VAT        ……….. zł (słownie: ……………. zł) 

cena  brutto          ………… zł (słownie: ……………. zł) 

b) przeprowadzenie audytu przysługującego wynagrodzenia  na kwotę: 

cena netto             ………… zł (słownie: ……………. zł) 

podatek  VAT        ……….. zł (słownie: ……………. zł) 

cena  brutto          ………… zł (słownie: ……………. zł) 

 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, nastąpi : 

a) dla usługi opisanej w § 1 ust.1a)  na podstawie faktury  nie wcześniej niż    w terminie 

2 dni roboczych od przyjęcia opinii wraz z raportem biegłego rewidenta przez Radę 

Nadzorczą w wysokości 80%, a  pozostałe 20% w terminie 2 dni roboczych po 

zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 

b)  dla usługi opisanej w § 1 ust.1b) na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty jej 

dostarczenia Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury będzie dwustronnie 

podpisany protokół stwierdzający przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia. 

3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług 

(VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie, 

o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym  

i stanowi całość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu należytego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 



5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 

NIP: 634-01-25-637. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 

NIP: …………… 

§ 3 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie utwory, materiały, prezentacje lub opracowania,  

a w szczególności dokumentacja techniczna [„utwory“] przedłożone Zamawiającemu   

w celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy są wynikiem jego 

twórczości, co oznacza, że utwory przedłożone Zamawiajacemu nie będą naruszały 

jakichkolwiek autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, praw 

z rejestracji znaków towarowych, praw z patentu, prawa ochronnego  

na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa z rejestracji 

topografii układów scalonych.  

2. W przypadku utworów, które nie są rezultatem twórczej działalności Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania tytułu prawnego w postaci umowy 

przenoszącej prawa autorskie lub umowy licencyjnej od osoby upoważnionej z tytułu 

praw autorskich. Zakres uprawnień nabytych przez Wykonawcę powinien umożliwiać 

Wykonawcy zbycie utworów na rzecz Zamawiającego i ich wykorzystanie na polach 

eksploatacji określonych w niniejszej umowie.  

3. W przypadku, gdy utwory dostarczone przez Wykonawcę naruszają jakiekolwiek prawa 

osób trzecich w rozumieniu przyjętym w ust. 1-2 Wykonawca zobowiązuje się do pełnego 

pokrycia roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Zamawiajacemu zgodnie z art. 

392 k.c. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Wykonawca 

przystąpi do procesu po stronie Zamawiającego w charakterze interwenienta ubocznego 

i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym 

oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

Zamawiającego. Zamawiający ma w szczególności prawo obciążyć Wykonawcę 

poniesionymi kosztami obsługi prawnej, udokumentowanymi fakturami, jak również 

kosztami opłat sądowych i egzekucyjnych, ekspertyz biegłych itp. na podstawie 

stosownych not obciążeniowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe 

do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania utworami  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 



które powstaną w wyniku wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności  

na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu, 

techniką przemysłową, drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, zapisu 

magnetycznego, wprowadzanie utworu do pamięci komputera; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2) - 

publiczne wystawienie, nadawanie, odtworzenie, udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym; udostępnianie utworu w dowolnym czasie i miejscu; 

4)    wprowadzenie do pamięci komputera; 

5)    ekspozycja w części lub całości; 

6)  przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób pod nadzorem autora, przy 

czym wynagrodzenie za sprawowanie tego nadzoru zawiera się w wynagrodzeniu,                

o  którym mowa w §2 ust. 1; 

7)  wprowadzanie innych rzeczowo uzasadnionych zmian pod nadzorem autora, przy 

czym wynagrodzenie za sprawowanie tego nadzoru zawiera się w wynagrodzeniu,                

o którym mowa w § 2 ust. 1; 

8) publikowanie części lub całości, w szczególności w specyfikacjach istotnych 

warunków zamówień; 

9)    Internet. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, nastąpi  

w momencie całkowitego rozliczenia umowy przez Zamawiającego na podstawie 

protokołu przekazania. 

6. Wraz z prawami, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz 

do otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie z utworów.  

7. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania przez Wykonawcę 

Zamawiającemu egzemplarzy utworu, o których mowa w ust 1, do uzyskania w stosunku 

do przekazywanego utworu zgody autora (-ów) utworów, na dokonywanie przez 

Zamawiającego lub podmioty przez Zamawiającego upoważnione jakichkolwiek zmian 

w utworze oraz do udostępniania utworu w całości lub w części anonimowo. 

8. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do tytułu, jeżeli takim opatrzy któryś            

z utworów. 



9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

2 ust. 1, także własność nośników, na których utrwalono utwory, prawo do wykonywania 

praw zależnych oraz prawo posługiwania się tytułem. 

§  4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania tajemnicy co do wszelkich 

faktów i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonaniem umowy. 

Obowiązek dochowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa także w razie 

unieważnienia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych 

w związku ze świadczeniem usługi na rzecz Zamawiającego. Nie dotyczy to informacji, 

które muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu 

administracji publicznej lub innych uprawnionych organów. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją 

niniejszej umowy traktować będzie, jako poufne i nie będzie ich ujawniać osobom 

trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz że będzie wykorzystywać je jedynie  

do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, chyba że są to informacje 

publiczne lub publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszeń 

postanowień niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w niniejszym 

paragrafie, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej 

Umowy. 

5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o ujawnieniu informacji 

poufnych, podmiocie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnionych 

informacji.  

6. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie Wykonawca w związku 

z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu na 

pisemne żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

7. Wszelkie dokumenty oraz ich kopie, które zostaną sporządzone przez Wykonawcę 

w ramach wykonywania niniejszej umowy, a także nośniki elektroniczne wykorzystane 

do sporządzenia dokumentów i ich kopii, zostaną przekazane Zamawiającemu nie później 

niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy. Wykonawca może zatrzymać 

kopie takich dokumentów tylko za pisemna zgodą Zamawiającego. 

8. Obowiązki Wykonawcy, o których mowa w ust. 1-7 niniejszego paragrafu, obejmują 

także wszystkie osoby fizyczne i prawne, którymi posługuje się Wykonawca. 



Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania, jak za swoje własne działania  

i zaniechania. 

§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 25 % 

wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust.1. 

2. W przypadku naruszenia postanowień § 4 niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo 

naliczenia kary umownej w wysokości 25 % wynagrodzenia netto określonego                              

w § 2 ust.1 

3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje 

możliwość dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Zapisy ust. 1 – 3 pozostają w mocy również w przypadku rozwiązania umowy                       

w jakikolwiek sposób lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek stronę. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek bankowy                                 

i w terminie wskazanym każdorazowo w wezwaniu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 

wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych 

z powodu wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony  

od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje  

się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu 

niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu 

należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań 

umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, mobilizacja, działania 

wojenne wroga, ataki terrorystyczne, embargo lub zarządzenia władz. 

2. Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, 

chyba że jest to spowodowane siłą wyższą. 

3. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony są zobowiązane niezwłocznie 

się powiadamiać.  

 



§ 7 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia wykonania przedmiotu umowy,  

tj. do 30.03.2016 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wstępnej wersji 

wykonanego przedmiotu zamówienia, co najmniej 2 tygodnie przed terminem, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Umowy Strony będą 

rozwiązywać ugodowo. Jeżeli okaże się to niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 § 8 

1. Do bieżących kontaktów w sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby: 

1) Zamawiający: …………………  nr tel. : ………….. e-mail: ……………………….. 

2) Wykonawca:   …………………  nr tel. : .................. e-mail:....................................... 

2. Osoby wskazane w ust. 1 nie są upoważnione do zmian warunków Umowy. 

§ 9 

1. Cesja wierzytelności wynikających z umowy może być dokonana tylko za pisemną 

uprzednią zgodą Zamawiającego. 

2. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Oświadczenie o poufności określone w § 1 ust. 4. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 



 

 

 

Załącznik nr 1 

do umowy nr ............................ 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego 

Tramwajów Śląskich S.A. za 2015 r.  oraz przeprowadzenie audytu w zakresie:  

- zweryfikowania kwoty przysługującego wynagrodzenia  oraz rozsądnego zysku  za 2015r., 

- określenia poziomu planowanej kwoty wynagrodzenia oraz rozsądnego zysku na 2016r. 

Zamawiający informuje, że świadczy usługi w zakresie transportu publicznego na podstawie 

umowy o świadczenie usług publicznej tramwajowej komunikacji miejskiej, którą zawarł             

z KZK GOP w 2008 roku. Jest to umowa wieloletnia z terminem obowiązywania do końca 

2030 roku. 

 

I. W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) Przeprowadzenie badanie sprawozdanie finansowego w tym: 

a) zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 wg stanu sporządzonego 

na dzień 31.12.2015r.(okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.) w terminie 

do 30.03.2016r. (wraz ze złożeniem opinii i raportu) zgodnie z wszelkimi 

obowiązującymi przepisami prawa, 

b) uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz obecności na 

Walnym Zgromadzeniu  celem zaprezentowania oraz omówienia opinii i raportu                 

z przeprowadzonego badania, 

c) oceny prawidłowości zastosowanych zasad księgowania związanych  

z  realizacją przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektu współfinansowanego ze 

środków unijnych.  

2) Przeprowadzenia audytu wynagrodzenia za 2015 rok, w tym kalkulacji rozsądnego 

zysku przysługującej Tramwajom Śląskim S.A. z tytułu świadczenia usług 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze objętym umową oraz w przypadku 

stwierdzenia niedozwolonej pomocy publicznej określenia jej wysokości – w oparciu 

o postanowienia: 

a) Umowy na świadczenie usług przewozowych, 

b) Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, 

c) Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz. U 

z 2011r. Nr 5, poz. 13). 

d) Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych 

podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych 

w transporcie zbiorowym wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 



(MRR/H/22(3)/05/2011), 

e) polskich i europejskich przepisów dotyczących pomocy publicznej dla 

przedsiębiorstw, 

f) przepisów prawa konkurencji, 

g) przepisów dotyczących zamówień publicznych. 

 

3) Opracowania prognozy wynagrodzenia, w tym kalkulacji rozsądnego zysku 

na rok 2016, przysługującego Tramwajom Śląskim S.A. z tytułu świadczenia usług 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze objętym umową – zgodnie z: 

 

a) Umową na świadczenie usług przewozowych, 

b) Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 października 2007 roku dotyczącym usług publicznych w zakresie 

kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, 

c) Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz. U 

z 2011r. Nr 5, poz. 13). 

d) Wytycznymi (MRR/H/22(3)/05/2011) w zakresie zasad dofinansowania 

z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 

publicznych w transporcie zbiorowym wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, 

e) polskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej 

dla przedsiębiorstw, 

f) przepisami prawa konkurencji, 

g) przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. 

 

 

II. Oczekiwaniem Zamawiającego jest aby audyt wynagrodzenia obejmował kalkulację 

i weryfikację poziomu rozsądnego zysku oraz zawierał stwierdzenie, czy poprawnie 

naliczone wynagrodzenie jest równe, niższe lub wyższe od otrzymanego 

wynagrodzenia za pracę przewozową. W związku z powyższym, analiza 

wynagrodzenia musi obejmować przeprowadzenie badania w świetle dopuszczalności 

pomocy publicznej, w tym czy koszty poniesione zostały skalkulowane zgodnie                

z obowiązującymi przepisami prawa ze wskazaniem, czy Spółka nie otrzymuje 

wynagrodzenia (rekompensaty) mogącego zostać uznaną za niedopuszczalną pomoc 

publiczną. 

1. Miarą rozsądnego zysku osiąganego przez operatora z zainwestowanego kapitału 

powinna być kalkulacja średniorocznego zwrotu z kapitału w 2015 roku oraz 

prognoza na 2016 rok.  

2. Kalkulacja zwrotu osiąganego zysku operatora powinna być dokonana poprzez 

kalkulację wszystkich przepływów pieniężnych od i do zleceniodawcy w związku 

z działalnością dotyczącą świadczenia usług publicznych, z uwzględnieniem 

zainwestowanego kapitału i wartości inwestycji (części działalności objętej umową 

o świadczenie usług publicznych).  



3. Kalkulacja powinna być oparta na sporządzonej do tego celu projekcji finansowej 

obejmującej okres od początku obowiązywania umowy o świadczenie usług 

publicznych (na podstawie już znanych wyników finansowych oraz prognozy)- 

jeśli wystąpi taka konieczność.  

 

 

 

III. Zamawiający wymaga aby:  

1. Audyt sprawozdania finansowego przeprowadził biegły rewident. 

2. Badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok zostanie przeprowadzone                    

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Wykonawca przekaże  Zamawiającemu w wersji papierowej siedem egzemplarzy 

opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok 

 i dodatkowo wersję elektroniczną na trwałym nośniku informacji. 

4. Audyt wynagrodzenia  przeprowadził podmiot będący firmą doradczą posiadającą 

doświadczenie w sprawach związanych z sektorem finansów publicznych, 

usługami transportowymi oraz w zagadnieniach związanych z pomocą publiczną. 

Audytorem tym może być również audytor badający sprawozdania finansowe, 

o ile posiada wszystkie w/w kwalifikacje.  

5. Audyt wynagrodzenia przeprowadził podmiot niezależny od Zamawiającego, 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 

w Katowicach oraz Banku Polska Kasa Opieki S.A.  

6. Wykonawca przekaże  Zamawiającemu w wersji papierowej dwa egzemplarze 

raportu z przeprowadzonego audytu wynagrodzenia i dodatkowo wersję 

elektroniczną na trwałym nośniku informacji. 

7. Wykonawca zamówienia podpisał i przestrzegał zapisów załączonego 

oświadczenia o poufności, co ma związek z koniecznością udostępnienia przez 

Zamawiającego materiałów o charakterze poufnym. 

 

IV. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia 

w terminie do dnia 30.03.2016r.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, wstępnej wersji 

przedmiotu zamówienia, co najmniej 2 tygodnie przed ostatecznym terminem 

wykonania zamówienia. 

 

 

Uwaga: Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia, niezbędne zestawienia przekaże 

Wykonawcy w formie plików w programach Excel, PDF, otrzymanych z systemu finansowo-

księgowego IMPULS – BPSC. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje 

przygotowywania odręcznych zestawień. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

                                                                                                                         

                                                                                                                                              do Umowy nr .............  

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

W czasie trwania niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego  

(znak: FK/507/2015), w okresie obowiązywania umowy, a także w okresie 5 lat po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji ekonomicznych, biznesowych, programowych, technicznych, 

technologicznych, handlowych i organizacyjnych Zamawiającego, nieujawnionych do 

wiadomości publicznej, a udostępnionych w jakiejkolwiek postaci Wykonawcy przez 

Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

sektorowego, z wyłączeniem poufności tych informacji, co do których jawność lub obowiązek 

ich ujawnienia uprawnionym organom przewidują przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. Informacje poufne będą przez Zamawiającego oznakowane jako „poufne”. 

 

Naruszenie opisanego w poprzedzającym akapicie obowiązku zachowania poufności 

podlega odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wobec Zamawiającego zgodnie                          

z przepisami kodeksu cywilnego. 

 

 

………………, dnia …………………. 2015 r. 

 

 

        --------------------------------------- 

         podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 


