
 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

w Białymstoku 

15-874 Białystok, ul. Poleska 89 

NIP PL542-25-03-045, KRS 0000179636,  

BDO: 000159464 

 

           Białystok                           10.09.2021 r. 

………………..………., dn. ……………………….. 

        (miejscowość)                data – dzień/m-c/rok 

 

Znak sprawy EOP.334.16.21 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA USŁUGI/ROBOTY BUDOWLANE 

 SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej 

oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.a) Szczegółowy opis - specyfikacja cech usługi/roboty budowlanej 
(należy określić szczegółowy opis sposobu świadczenia oraz wszelkich czynności jakie mają być wykonane w 

ramach zamówienia, w przypadku usług specjalistycznych należy określić wszelkie uprawnienia i kwalifikacje 

niezbędne do wykonania zamówienia, w przypadku robót budowlanych należy podać rodzaj, zakres, lokalizacje 

robót ze wskazaniem surowców, materiałów, sposobu wykonania na podstawie kosztorysu inwestorskiego) 

Przedmiotem zamówienia jest usługa badania rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ WSPR 

w Białymstoku za rok 2021 i 2022 (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów 

Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym, Informacja dodatkowa). 

Wymagania od wykonawców: 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnia łącznie następujące warunki: 

1. Wykonawca jest biegłym rewidentem/firmą audytorską, wpisanym/ą na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych; 

2. Dysponuje co najmniej jedną osobą wpisaną do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; 

3. Przeprowadzał minimum 2 razy badanie rocznego sprawozdania finansowego w SP ZOZ; 

4. Posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności. 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

79212100-4 – Usługi audytu finansowego 

1.b) Warunki realizacji usługi/roboty budowlanej 

(należy podać w zależności od rodzaju zamówienia: warunki płatności, sposób rozliczenia-kosztorys 

lub ryczałt, miejsce i czasookres wykonywania usługi, sposób realizacji - jednorazowo, sukcesywnie 

lub ciągle) 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 

umowy, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT. 
1.c) Termin realizacji zamówienia 

Przeprowadzenie badania do dnia 30 marca 2022 za rok 2021 i do 30 marca 2023 za rok 2022 r. 

Przekazanie sprawozdania z badania do dnia 30 kwietnia 2022 za rok 2021 oraz do 30 kwietnia 2023 za 

rok 2022 r. 

1.d) Do formularza dołączono wzór umowy 

TAK NIE 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

(w szczególności: cena, koszt, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie osób kierowanych do realizacji zamówienia, termin wykonania zamówienia, serwis 

posprzedażowy) 

KRYTERIUM WAGA 

Cena 100% 
3. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego  

(nazwisko i imię - nr telefonu – godz. kontaktu) 

Magdalena Olchanowska  tel. 85 66 37 344      8.00  -14.00 

Aneta Drozdowska             tel. 85 66 37 338      8.00  -14.00 

4. Termin, do którego należy złożyć oferty (data i godzina) 



 

 

 
20.09.2021r., godz. 10.00 

UWAGA; 

Prosimy o uzupełnienie i złożenie we wskazanym wyżej terminie załączonego FORMULARZA OFERTOWEGO 

Formularz ofertowy można składać: 

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 214 piętro 2 

2. przesłać pocztą na adres: SP ZOZ WSPR w Białymstoku,  15-874 Białystok, ul. Poleska 89 (pok. Nr 214) 

3. faksem na nr 85 66 37 302 

4. pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Podpis kierownika komórki 

wnioskującej 

 

 

 

 

 

…………………… 

Akceptacja komórki ds. zamówień 

publicznych 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Podpis DYREKTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

e-mail do kontaktu: 

………………………………… 

 

  

                  

………………..………., dn.……………………….. 

        (miejscowość)                 data – dzień/m-c/rok 

 

 

Znak sprawy EOP.334.16.21 

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferujemy następujące warunki realizacji usługi/roboty budowlanej: 

 
Cena ofertowa brutto, w tym należny podatek VAT za badanie za rok obrotowy 2021 
 

 

…………………zł, ………….. 

Słownie: 

…………………………………………….zł brutto 

Cena ofertowa brutto, w tym należny podatek VAT za badanie za rok obrotowy 2022 
 

 

…………………zł, ………….. 

Słownie: 

…………………………………………….zł brutto 

Razem Cena ofertowa brutto, w tym należny podatek VAT za badanie za rok 2021 i 2022 
 

 

…………………zł, ………….. 

Słownie: 

…………………………………………….zł brutto 
  

  

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Posiadamy wymagane uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zamówienia (a w szczególności koszty transportu, rozładunku, instalacji, przeszkolenia 

pracowników, dojazdów itp.). 

3. Akceptujemy termin i warunki realizacji usług/roboty budowlanej. 

4. Akceptujemy warunki płatności zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

5. Nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy dołączonego do zapytania ofertowego (w przypadku 

gdy został załączony). 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

ofert. 

7. Posiadam uprawnienia wiedze i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT (*niepotrzebne 

skreślić). 

9. Jesteśmy świadomi, ze postępowanie może być unieważnione w każdym momencie bez podania 

przyczyny. 

10. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  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, RODO) informuję, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 

15-874 Białystok; 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01; 

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wszczęciem postępowania w 

procedurze zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto wyłączonych z 

obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019 ze zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu rozpatrzenia złożonej 

przez Państwa oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  

4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym oraz umowy powierzenia przetwarzania.  

mailto:iod@wspr.bialystok.pl


 

5. Jednocześnie odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 26 września 2001 r.; 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji dokumentów. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie 

będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000,00 

zł netto. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy. 

8. Posiadają Państwo:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Państwu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na 

nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 

osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 

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

data i podpis Wykonawcy/ 
 

Oświadczenie Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

przedłożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 
 
 

 

 
 

      …………………………………………………….. 

        (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował* wykonawca i które będą wykonywać 

zamówienie. 

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

*W przypadku gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby udostępnione przez inny podmiot  do  

wykonania zamówienia winien przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego te osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                Miejscowość i data                                               Podpis (upoważnionego przedstawiciela)  

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy 

 

 

UMOWA NR EOP.334.16.21- projekt 

 

zawarta w dniu ……….. r. w Białymstoku 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok,  

NIP PL 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO 000159464 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora – Bogdana Kalickiego,  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie dwóch badań i ocen rocznych 

sprawozdań finansowych za: 

a) rok obrotowy 2021 tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  

b) rok obrotowy 2022 tj. za okres od dnia 01.01. 2022 r. do dnia 31.12. 2022 r.  

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 za każdy rok obrotowy zawiera: Bilans, Rachunek  

Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale (Funduszu) 

Własnym oraz Informację dodatkową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zlecenie dokona przeglądu sprawozdania 

finansowego, zbada księgi rachunkowe, na podstawie których sprawozdanie finansowe zostało 

sporządzone a także inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. Następnie złoży sprawozdanie z badania wraz z opinią określającą czy sprawozdanie 

finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, 

wynik finansowy oraz rentowność Zamawiającego. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje również badanie poprawności rozliczeń Zamawiającego z 

Urzędem Skarbowym w zakresie niezbędnym do wydania opinii.  

5. Badanie sprawozdania finansowego przez Wykonawcę oraz sporządzenie sprawozdania z 

badania zawierającego opinię, nastąpi zgodnie z wszelkimi wymogami określonymi w ustawie 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217), ustawie z dnia 



 

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(Dz.U.2020 poz.1415) oraz przy poszanowaniu norm wykonywania zawodu biegłego 

rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.  

 

§ 2 

Obie Strony oświadczają, że dołożą wszelkich starań w celu należytego wypełnienia swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a)   jest biegłym rewidentem/firmą audytorską, wpisanym/ą na listę podmiotów uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych pod numerem …... Kopia dokumentu potwierdzającego 

wpis na listę stanowi Załącznik nr 1 do Umowy; 

b)  dysponuje co najmniej 1 osobą wpisaną do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów, które/ą wykazał w Załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego, co stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.   

c)  przeprowadzał minimum 2 razy badanie rocznego sprawozdania finansowego w SP ZOZ.  

d) jest przygotowany do wykonania przedmiotu Umowy w sposób zapewniający ich autorski 

charakter i zobowiązuje się do dołożenia przy ich wykonywaniu należytej staranności, w 

sposób dający gwarancję najlepszego efektu; 

e) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Kopia polisy stanowi załącznik nr 4 do 

umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie wykonywania 

przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu nową polisę 

ubezpieczeniową w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia dotychczasowej polisy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z możliwie najwyższymi 

standardami, w terminie określonym w Umowie, przy wykazaniu należytej, profesjonalnej 

staranności oraz zgodnie z etyką zawodową. 

3. Przed przystąpieniem do badania sprawozdania finansowego Wykonawca zobowiązany jest 

zapoznać się ze strukturą organizacyjną, systemem kontroli wewnętrznej oraz zasadami 

rachunkowości, funkcjonującymi u Zamawiającego. 

4. Badanie odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w 

godzinach 7.30 -15.05 w siedzibie Zamawiającego. 

5. Badanie obejmować będzie sprawdzenie materiału stanowiącego podstawę kwot i objaśnień 

zawartych w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmować będzie również ocenę stosowanych 

przez Zamawiającego zasad rachunkowości, znaczących oszacowań przychodów i kosztów 

dokonanych przez Zamawiającego oraz ocenę sposobu ogólnej prezentacji sprawozdania 

finansowego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji finansowych i 

innych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zapewnia, że badanie przeprowadzone przez niego zgodnie z normami wykonywania 

zawodu biegłego rewidenta dostarczy niezbędnych przesłanek dla wyrażenia opinii. 

8. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z 

wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający odpowiada za przekazanie rzetelnych i kompletnych sprawozdań finansowych, które 

zawierają: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Zestawienie 

Zmian w Kapitale (Funduszu) Własnym, Informację dodatkową. 

2. Zamawiający zapewnia, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą stosowane przez niego mechanizmy 

wewnętrznej kontroli księgowej i system księgowy zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie 

sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności Zamawiającego. 

3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy do badania sprawozdania finansowego wszelkie księgi 

rachunkowe i dowody księgowe które, według jego najlepszej wiedzy, zawierają wszystkie 

zdarzenia, mające wpływ na prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego. 



 

4. Zamawiający zobowiązuje się: 

a) dostarczyć Wykonawcy harmonogram dotyczący terminów przeprowadzania planowanych 

inwentaryzacji; 

b) udostępnić Wykonawcy na czas badania miejsce pozwalające na swobodny dostęp do 

dokumentacji księgowej i pracowników prowadzących tę dokumentację. W razie wystąpienia 

okoliczności związanych z sytuacją epidemiologiczną, w szczególności nakazami bądź 

zakazami nałożonymi przez organy władzy publicznej, które uniemożliwią na udostępnienie 

swobodnego miejsca przez Zamawiającego, Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do 

wyznaczenia przez siebie swobodnego miejsca wykonywania usługi, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego.  

c) udostępnić Wykonawcy sprawozdanie finansowe do zbadania, księgi rachunkowe, dowody 

księgowe zestawienia, a także wszelkie inne dokumenty wymagane przez Wykonawcę i 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 

d) udzielić Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;  

e) złożyć przed podpisaniem sprawozdania z badania przez Wykonawcę, oświadczeń na temat 

kompletności ujęcia danych w księgach rachunkowych, ujawnienia wszelkich zdarzeń, które 

nastąpiły po dniu bilansowym, a także innych ważnych zdarzeń, które mogłyby mieć wpływ na 

rzetelność i kompletność sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych. 

 

§ 5 

1. W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, Wykonawca przekaże za każdy 

rok obrotowy Zamawiającemu w formie elektronicznej na maila: 

rachunkowosc@wspr.bialystok.pl lub płycie CD, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego, zawierającego opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania 

finansowego. 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o ewentualnych wątpliwościach, 

nieprawidłowościach lub błędach w treści ksiąg, sprawozdania finansowego lub innej badanej 

dokumentacji, w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia. 

3. W przypadku wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia do prawidłowości, kompletności 

lub rzetelności sprawozdania finansowego, albo wydania o nim negatywnej opinii, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu razem z opinią stosowne pisemne uzasadnienie przyczyn takiego 

stanowiska. 

§ 6 

Zamawiający wymaga, aby przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego odpowiednio:  

a) za okres 01.01.2021- 31.12.2021- w terminie do dnia 30 marca 2022 r. i przekazać sprawozdanie 

do 30 kwietnia 2022 r. 

b) za okres 01.01.2022- 31.12.2022- w terminie do dnia 30 marca 2023 r. i przekazać sprawozdanie 

do 30 kwietnia 2023 r. 

§ 7 

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy 

wynosi ……………….. zł brutto i ma charakter ryczałtowy, płatny w dwóch ratach:  

a) …………… zł brutto stanowi wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego za okres 01.01.2021- 31.12. 2021 (I transza wynagrodzenia)  

b) …………… zł brutto stanowi wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania  

finansowego za okres 01.01.2022- 31.12.2022 (II transza wynagrodzenia) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy z tytułu wykonania 

przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji Umowy, wysokość wynagrodzenia 

brutto przewidziana w Formularzu Ofertowym, o którym mowa powyżej nie ulegnie wzrostowi. 

mailto:rachunkowosc@wspr.bialystok.pl


 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT po odebraniu przedmiotu Umowy potwierdzonego protokołem 

odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę, na rachunek bankowy 

o numerze…………………………………………………………..………, w dwóch transzach, 

w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT. 

6. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla 

niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia 

aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”. 

7. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany 

poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na 

piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy 

9. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do 

czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin płatności 

określony w § 7 ust. 5 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku 

bankowego w „białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za 

opóźnienie, czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego 

10. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i  

przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF 

„Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej 

faktury VAT lub przesłania faktur w formacie .pdf na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub 

dostarczenia faktury w formie papierowej 

11. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu 

wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu 

niedotrzymania terminu zapłaty. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* (niepotrzebne skreślić) czynnym podatnikiem podatku 

VAT.   

13.  W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 

tym Zamawiającego.   

§ 8 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nienależytym wykonaniem 

zobowiązań wynikających z Umowy, a także odpowiedzialność za szkody powstałe z innych 

zdarzeń, które mogą powstać w wyniku działania Wykonawcy lub osób, którym Wykonawca 

powierzył wykonanie Umowy.  

2. W razie zwłoki w wykonaniu Umowy Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 

0,1 % wartości odpowiedniej transzy Umowy brutto za każdy dzień zwłoki. Niezależnie od 

powyższego uprawnienia, w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy, Zamawiający może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do jej wykonania, a gdyby zwłoka przekroczyła 30 dni, 

od Umowy odstąpić.  

3. Zamawiający naliczy kary umowne  w  wysokości 10% wartości umowy brutto, w przypadku 

odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający naliczy kary umowne  w  wysokości 10% wartości umowy brutto, w przypadku 

odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

5. Roszczenie i zapłata kar umownych nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa 

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 20 % wartości brutto umowy 

wskazanej w §7 ust.1. 

8. Kary, o których mowa w §8 nie wykluczają się wzajemnie. 

 



 

§ 9 

Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, Zamawiający będzie 

uprawniony do korzystania ze sporządzonego sprawozdania z badania oraz do jego rozpowszechniania, 

w celach zgodnych z przepisami obowiązującego prawa. 

§ 10 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 11 

Osobami do kontaktu w sprawie wykonania umowy będą: 

a. ze strony Zamawiającego – ………………..,…………………………….. 

b.  ze strony Wykonawcy – ………………….., …………………………….. 

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

2. Wykonawca nie może powierzyć w całości, ani w części wykonania przedmiotu Umowy innym 

osobom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustaw, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy. 

4. Sprawy sporne wynikłe w związku z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

6. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 

 

Załącznik nr 1 do Umowy- Kopia dokumentów potwierdzających wpis na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

Załącznik nr 2 do Umowy- Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 do Umowy- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- wykaz osób.  

Załącznik nr 4 do Umowy – kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

Załącznik nr 5 do Umowy - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego -Klauzula informacyjna 

RODO 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

* niepotrzebne usunąć/skreślić 

 



 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – klauzula RODO 

 

 

 

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89,  

    15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01; 

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl; 

3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów   realizowanych przez   

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności: 

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na 

podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.; 

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia 

wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy; 

6) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych; 

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na 

stronie www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 

Białystok;  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją; 

10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu; 

11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

12) Oświadczam, iż zapoznałem się z w/w informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  

treść. 

 

 


