
 

Załącznik nr 1 do SWZ 

numer postępowania DAZ/ZP/1/2021 

 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę: 

1) badania rocznych sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: 

,,Fundusz”) za lata 2020-2021 (tj. za 2020 r. i 2021 r.)  sporządzonych zgodnie z: 

a) wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w 

sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. 

poz. 2115, z późn. zm.) (dalej: „Rozporządzenie”), 

b) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) (dalej: 

„ustawa o rachunkowości”) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, 

c) innymi obowiązującymi przepisami prawa; 

2) procedur w zakresie streszczonych sprawozdań finansowych Funduszu (załączonych do 

raportów rocznych Funduszu) za lata 2020-2021 (tj. za 2020 r. i 2021 r.) sporządzonych na 

podstawie zbadanych rocznych sprawozdań finansowych Funduszu za właściwe lata. 

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wykonany zgodnie z: 

1) ustawą o rachunkowości; 

2) ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) (dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”); 

3) krajowymi standardami badania; 

4) zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów ustanowionymi na podstawie art. 30 ust. 2 

pkt 3 lit. c ustawy o biegłych rewidentach przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 

Polsce; 

5) przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem 

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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) (dalej: 

,,RODO”); 

6) ofertą Wykonawcy z dnia … , której kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących przeprowadzania usług będących przedmiotem Umowy, 

o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do dalszego wykonywania Umowy w oparciu 

o przepisy nowe, o ile będą one stosowane do danej części Umowy. 

 

§ 2 

Fundusz zapewnia, że spełniony został wymóg dotyczący trybu wyboru podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych Funduszu przewidziany w art. 313 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842) (dalej: „ustawa o BFG”). 

 

§ 3 

1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu zostanie przez Wykonawcę zaplanowane i 

przeprowadzone na tak dobranych próbach operacji gospodarczych, wynikających z ksiąg 

rachunkowych i dowodów księgowych, aby dokumentacja z badania stanowiła wystarczającą 

podstawę do sformułowania sprawozdania z badania o rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu. 

2. Dobór prób operacji gospodarczych, o których mowa w ust. 1, zostanie poprzedzony przeglądem 

funkcjonowania w Funduszu systemów: organizacyjnego, rachunkowości i kontroli wewnętrznej 

w zakresie, jaki Wykonawca uzna za konieczny do wykonania Umowy. 



 

3. Badanie rocznych sprawozdań finansowych Funduszu zostanie zaplanowane i przeprowadzone w taki 

sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, co do tego, czy nie zawierają one istotnych nieprawidłowości 

spowodowanych przez błąd lub celowe działanie. Strony oświadczają, że są świadome i akceptują fakt, 

iż uzyskanie całkowitej pewności w powyższym zakresie nie jest możliwe ze względu na wpisany w 

charakter badania czynnik zawodowego osądu oraz czynnik próby polegający między innymi na 

sprawdzeniu – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z 

których wynikają liczby i informacje zawarte w ww. sprawozdaniach finansowych Funduszu, jak i ze 

względu na naturę wniosków, podjętych na ich podstawie. Dlatego też Fundusz przyjmuje do 

wiadomości i akceptuje, że istnieje ryzyko, iż niektóre uchybienia lub nieprawidłowości w księgach 

lub w ww. sprawozdaniach finansowych Funduszu mogą zostać niewykryte w wyniku badania. 

4. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu będzie przeprowadzone w celu 

przedstawienia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Funduszu zawierającego opinię o 

tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, wynik 

finansowy oraz przepływy pieniężne Funduszu, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych 

aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach 

wykonawczych oraz Rozporządzeniu, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania 

finansowego przepisami prawa, w tym postanowieniami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. 

U. poz. 203, z późn. zm.), oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we 

wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. 

 

 

Efekt wykonania przedmiotu Umowy 

§ 4 

1. Efektem wykonania przedmiotu Umowy będzie: 

1) pisemna informacja zawierająca podsumowanie oraz wnioski z badania wstępnego rocznego 

sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2021 sporządzona w języku polskim; 

2) sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za każdy badany rok  

sporządzone w języku polskim, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach oraz 

ewentualnie przedstawienie rekomendacji w formie listu skierowanego do Zarządu Funduszu; 

3) raport niezależnego biegłego rewidenta na temat streszczonego sprawozdania finansowego 

Funduszu za każdy badany rok sporządzony w języku polskim; 

4) przedstawienie na posiedzeniu Rady Funduszu sprawozdania, o którym mowa w pkt 2, w 

terminie wyznaczonym każdorazowo przez Fundusz.   

2. Na prośbę Funduszu Wykonawca przekaże Funduszowi dokumenty, o których mowa w ust. 1, 

przetłumaczone na język angielski w ciągu 5 dni roboczych. 

3. Sprawozdanie z badania będzie skierowane do Rady Funduszu, Ministra Finansów oraz Rady 

Ministrów. 

 

§ 5 

Wykonawca wykona odpowiednie procedury w celu stwierdzenia czy sprawozdanie z działalności 

Funduszu zapewnia wywiązanie się z obowiązków informacyjnych określonych w wiążących go 

przepisach oraz czy zawarte w nim informacje są zgodne z rocznym sprawozdaniem finansowym 

Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz nie przedłoży tego sprawozdania, będzie ono niekompletne lub 

informacje w nim zawarte będą niezgodne z rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu, 

Wykonawca poinformuje o tym w sprawozdaniu z badania. 

 

 

 

 

 

 



 

Terminy realizacji zamówienia 

§ 6 

1. Prace określone w § 1  ust. 1 pkt 1 powinny zakończyć się: 

1)  podczas badania za 2020 r. – do 30 marca 2021 r., 

2) podczas badania za 2021 r. – do 15 marca 2022 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przekazania Funduszowi informacji o wynikach wstępnego badania rocznego sprawozdania 

finansowego Funduszu do dnia 31 grudnia 2021 r. w przypadku badania sprawozdania 

finansowego za 2021 rok; 

2) przekazania Funduszowi projektu sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 

finansowego Funduszu: 

a. do dnia 26 marca 2021 r. w przypadku badania za 2020 r.; 

b. do dnia 10 marca 2022 r. w przypadku badania za 2021 r. 

3) przekazania Funduszowi podpisanego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 

finansowego Funduszu: 

a. do dnia 30 marca 2021 r. w przypadku badania za 2020 r.; 

b. do dnia 15 marca 2022 r. w przypadku badania za 2021 r. 

3. Prace określone w § 1 ust. 1 pkt 2 powinny zakończyć się w terminie 15 dni roboczych od dnia 

przekazania Wykonawcy projektu raportu rocznego Funduszu za każdy rok obrotowy, za który 

przeprowadzane jest badanie. 

4. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony między Stronami w trybie roboczym w 

terminie przed rozpoczęciem badania wstępnego w każdym roku obrotowym.  

 

Obowiązki Funduszu 

§ 7 

Fundusz zobowiązuje się do: 

1) sporządzenia i udostępnienia Wykonawcy rocznych sprawozdań finansowych Funduszu za okres 

12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 i 2021 r. sporządzonych zgodnie z przepisami 

powołanymi w § 1 ust. 1 pkt 1; 

2) sporządzenia i udostępnienia Wykonawcy sprawozdań z działalności Funduszu za rok 2020 i 

2021 zawierających informacje wymagane przepisami prawa; 

3) sporządzenia i udostępnienia Wykonawcy streszczonych sprawozdań finansowych Funduszu za 

lata 2020 i 2021 sporządzonych na podstawie zbadanych rocznych sprawozdań finansowych 

Funduszu odpowiednio za odpowiednie lata; 

4) poinformowania Wykonawcy o planowanych terminach przeprowadzenia inwentaryzacji 

znaczących składników majątkowych; 

5) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji przedmiotu 

Umowy; 

6) zapewnienia sprawnego udzielania Wykonawcy rzetelnych informacji oraz udostępniania 

dokumentów i przekazywania informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; 

7) zamknięcia ksiąg rachunkowych i ich udostępnienia Wykonawcy; 

8) zapewnienia udziału w pracach objętych przedmiotem Umowy pracowników Funduszu w 

wymiarze czasowym i zakresie uzgodnionym przez Strony; 

9) informowania niezwłocznie Wykonawcy o ewentualnych problemach lub nowych 

okolicznościach mogących mieć wpływ na postęp prac i ich efekt końcowy, jak również o 

wszelkich konfliktach interesów, które są lub będą znane Funduszowi, a które mogłyby stanowić 

przeszkodę w obiektywnym wykonywaniu prac objętych Umową przez osoby uczestniczące w 

ich realizacji; 

10) zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot Umowy. 

 

 

 

 



 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizacji Umowy z zachowaniem należytej staranności właściwej podmiotom profesjonalnym i 

na zasadach określonych Umową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

2) zapewnienia zespołu o adekwatnej liczbie osób do wykonywania przedmiotu Umowy, w którym 

co najmniej 2 osoby posiadają uprawnienia biegłego rewidenta zgodnie z ustawą o biegłych 

rewidentach (dalej „Zespół”). Skład imienny Zespołu oraz przypisane funkcje i zadania przy 

realizacji Umowy określa Załącznik nr 2 do Umowy; 

3) niedokonywania zmian w składzie Zespołu. Jeżeli, z powodów niezależnych od Wykonawcy, 

zmiana taka będzie konieczna, Wykonawca zastąpi daną osobę inną, o równych lub wyższych 

kwalifikacjach i doświadczeniu jeżeli było wymagane lub rozszerzy skład Zespołu i poinformuje 

o tym niezwłocznie Fundusz;  

4) przekazania Funduszowi listy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania w terminie 

najpóźniej 3 dni roboczych przed rozpoczęciem  badania wstępnego; 

5) zapewnienia, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu Umowy, były 

niezależne od Funduszu zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej 

Federacji Księgowych (dalej: „Kodeks IFAC”), przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania 

sprawozdań finansowych w Polsce oraz spełniały wszystkie obowiązki etyczne wynikające z tych 

wymogów i Kodeksu IFAC; 

6) zapewnienia, że osoby zatrudnione przez Wykonawcę, przebywające w siedzibie Funduszu, 

zobowiążą się do stosowania jego wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

do przestrzegania i stosowania przepisów regulaminu bezpieczeństwa osób i mienia oraz 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązujących w Funduszu; 

7) informowania niezwłocznie Wykonawcy o ewentualnych problemach lub nowych 

okolicznościach mogących mieć wpływ na postęp prac i ich efekt końcowy, jak również o 

wszelkich konfliktach interesów, które są lub będą znane Wykonawcy, a które mogą lub mogłyby 

stanowić przeszkodę w obiektywnym wykonywaniu prac objętych Umową przez osoby 

uczestniczące w ich realizacji. 

2. Wykonawca potwierdza, że w dniu podpisania Umowy został zapoznany z obowiązującymi w 

Funduszu wymogami w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz otrzymał od Funduszu instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego.  

 

Wynagrodzenie 

 § 9 

 

1. Łączne wynagrodzenie netto (bez VAT) za wykonanie całego przedmiotu Umowy, obejmujące 

wszelkie koszty badania, wynosi …….. …………… zł (słownie: ………………….. zł), z tego: 

1) …………………..  za wykonanie przedmiotu Umowy za rok obrotowy kończący się               31 

grudnia 2020 r.; 

2) …………………..  za wykonanie przedmiotu Umowy za rok obrotowy kończący się                 31 

grudnia 2021 r. 

2. Łączne wynagrodzenie brutto (z VAT), za wykonanie całego przedmiotu Umowy, obejmujące 

wszelkie koszty badania, wynosi …………….. zł (słownie: …………… zł), z tego: 

1) …………………..  za wykonanie przedmiotu Umowy za rok obrotowy kończący się               31 

grudnia 2020 r.; 

2) …………………..  za wykonanie przedmiotu Umowy za rok obrotowy kończący się               31 

grudnia 2021 r. 

 

3. Wszelkie kwoty należne Wykonawcy na podstawie Umowy będą płatne na podstawie faktur 

wystawianych według następującego harmonogramu:  

 

1) za wykonanie przedmiotu Umowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.: 



 

… zł powiększone o VAT w terminie 7 dni od dnia przekazania Funduszowi 

sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 

finansowego Funduszu 

… zł powiększone o VAT w terminie 7 dni od dnia przekazania Funduszowi 

raportu na temat streszczonego sprawozdania 

finansowego Funduszu 

 

2) za wykonanie przedmiotu Umowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.: 

… zł powiększone o VAT w terminie 7 dni od zakończenia badania wstępnego 

… zł powiększone o VAT w terminie 7 dni od dnia przekazania Funduszowi 

sprawozdania z badania rocznego sprawozdania 

finansowego Funduszu 

… zł powiększone o VAT w terminie 7 dni od dnia przekazania Funduszowi 

raportu na temat streszczonego sprawozdania 

finansowego Funduszu 

 

4. Wykonawca wystawi fakturę na Fundusz w formie papierowej  albo elektronicznej – zgodnie z 

wyborem Wykonawcy, wg następujących zasad:  

1) dotyczy faktur w formie papierowej: faktura zostanie wystawiona na Fundusz oraz 

dostarczona na adres siedziby Funduszu; 

2) dotyczy ustrukturyzowanych elektronicznych faktur: faktura zostanie wystawiona na Fundusz 

oraz przekazana za pośrednictwem centralnej platformy do odbierania  

i wysyłania ustrukturyzowanych faktur, tj. Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

dostępnej pod adresem www.efaktura.gov.pl.  

5. Fundusz zobowiązuje się do dokonywania płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

stosownych faktur, na rachunek bankowy Wykonawcy, numer rachunku: […], z zastrzeżeniem, że 

w przypadku otrzymania faktury przed zakończeniem prac w ramach danego etapu realizacji 

Umowy termin płatności faktury liczony będzie od dnia ich zakończenia.   

6. Fundusz oświadcza, że jest płatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 5251052103. 

7. W przypadku zmiany stawki VAT, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

zgodnie z ust. 2, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia Umowy, łączne wynagrodzenie 

Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej 

stawki VAT – bez sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za wykonanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej 

stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia 

Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka 

podatku.  

 

Odpowiedzialność za szkody i kary umowne 

§ 10 

1. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Fundusz w następstwie niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy lub szkody wywołane czynem niedozwolonym 

na zasadach ogólnych. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechanie działania jego organów, 

pracowników oraz innych osób, przy pomocy których realizuje Umowę. 

2. Ustne lub wstępne informacje oraz wyniki badania, które dostarczy Wykonawca lub jego zespół, nie 

będą stanowić ostatecznych wyników badania i nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane osobom 

trzecim. 

3. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w 

związku z prowadzoną działalnością w zakresie przedmiotu Umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej 

lub innego dokumentu, o którym mowa wyżej, stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku, gdy 

termin ważności powyższej polisy lub innego dokumentu mija przed upływem terminu realizacji 

http://www.efaktura.gov.pl/


 

przedmiotu Umowy, Wykonawca oświadcza, iż będzie ubezpieczony do końca czasu realizacji 

przedmiotu Umowy i przekaże kopię odpowiedniego dokumentu do Funduszu wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składki przed upływem terminu ważności polisy lub innego dokumentu, pod rygorem 

zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 4 pkt 1 lit. e.  

4. Strony zastrzegają kary umowne naliczane od łącznego wynagrodzenia netto za wykonanie całego 

przedmiotu Umowy określonego w § 9 ust. 1, w następujących sytuacjach i wysokościach: 

1) Fundusz jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do każdego 

z terminów ustalonych w § 6 ust. 1 - 3, 

b) za naruszenie postanowień § 12 – w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 9 ust. 1, z tytułu każdego przypadku naruszenia, 

c) za rozwiązanie Umowy albo odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 9 ust. 1, 

d) za zwłokę w dostarczeniu kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wraz z potwierdzeniem opłacenia składki zgodnie z ust. 3 - w wysokości 500 zł 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% kwoty łącznego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, 

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której  mowa w art. 439 

ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, 

z późn. zm.) (dalej: ,,ustawa Prawo zamówień publicznych”) - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% 

tego wynagrodzenia; 

2) Wykonawca jest uprawniony do żądania od Funduszu kary umownej za rozwiązanie Umowy 

lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Funduszu – 

w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 4 pkt 1  nie może przekroczyć kwoty łącznego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

6. Wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 4 pkt 2 nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% 

łącznego wynagrodzenia, o  którym  mowa w § 9 ust. 1.   

7. Strony postanawiają, że w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub poniesione 

szkody powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, każda ze Stron może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych – niezależnie od tego, czy realizuje 

uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest 

większa od kary umownej, Strona może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

8. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest łącznie do wysokości łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto za wykonanie całego przedmiotu Umowy określonego w § 9 ust. 2 za wyjątkiem 

umyślnych działań lub zaniechań Wykonawcy, co do których odpowiada on w pełnej wysokości. 

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie w granicach dopuszczalnych prawem 

oraz  niezależnie od rodzaju czy charakteru roszczenia, w tym dotyczą roszczeń deliktowych. 

9. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, Fundusz zastrzega sobie prawo 

do ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę i 

oświadcza, że nie będzie wnosić roszczeń z tego tytułu. 

10. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Funduszu żądania jej 

zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz w żądaniu zapłaty. 

11. Fundusz może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 7, w każdym przypadku powstania 

uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze 

wymagalna. 

12. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Fundusz odrębnego 

oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Fundusz wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym 

upłynął najbliższy przypadający po przekazaniu przez Fundusz żądania zapłaty kary umownej termin 



 

do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, albo odpowiedniej części 

tego wynagrodzenia, a wynagrodzenie, albo jego odpowiednia część, nie zostały przez Fundusz 

zapłacone.  

§ 11 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie z Umową danych 

osobowych powierzonych mu do przetwarzania przez Fundusz, a w szczególności za udostępnienie 

tych danych osobom nieupoważnionym oraz za wszelkie naruszenia ochrony tych danych.  

2. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Funduszu lub osób trzecich w wyniku 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w sposób niezgodny z Umową lub 

przepisami o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się pokryć Funduszowi straty i koszty 

poniesione z tego powodu. W szczególności, w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w 

zakresie ochrony danych osobowych lub postanowień Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w następstwie których Fundusz, jako administrator danych osobowych, zostanie 

zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany, Wykonawca zobowiązuje się pokryć 

Funduszowi poniesione z tego tytułu straty i koszty.  

 

Zachowanie tajemnicy 

§ 12 

1. Wykonawca oraz wszystkie osoby przez niego zaangażowane przy wykonaniu przedmiotu Umowy 

zobowiązane są do zachowania tajemnicy rezultatów badania i wszelkich informacji uzyskanych w 

jego toku, z zastrzeżeniem ust. 2. Każda osoba występująca w imieniu Wykonawcy i biorąca udział w 

wykonywaniu przedmiotu Umowy będzie zobowiązana do podpisania zobowiązania do zachowania 

poufności informacji, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, udzielanie informacji lub 

przekazywanie dokumentów uzyskanych w toku badania w przypadkach określonych w ustawie o 

biegłych rewidentach lub innych przepisach prawa. 

3. Fundusz może udostępniać osobom trzecim sprawozdanie z badania w całości, niezmienione oraz 

wraz z całością rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, którego sprawozdanie z badania 

dotyczy. Powyższe wymogi nie mają zastosowania jedynie w zakresie, w jakim powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa wymagają udostępnienia lub publikacji sprawozdania z badania nie w 

całości lub bez całości sprawozdania finansowego, którego dotyczą. 

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych  

§ 13   

1. Fundusz powierza Wykonawcy w trybie art. 28 ust. 3 RODO przetwarzanie danych osobowych.  

2. Fundusz oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, 

których przetwarzanie powierza Wykonawcy.  

3. Przedmiotem powierzenia przetwarzania są dane osobowe następujących kategorii osób: 

a) pracownicy Funduszu,  

b) osoby zatrudnione przez Fundusz na innej podstawie prawnej,  

c) członkowie władz Funduszu,  

d) pełnomocnicy oraz przedstawiciele Funduszu, 

e) dłużnicy Funduszu,  

f) kontrahenci Funduszu,  

g) przeciwnicy procesowi Funduszu,  

h) osoby podnoszące roszczenia względem Funduszu, 

i) deponenci, o których mowa w art. 20, 21 i 26 ust. 1-3 ustawy o BFG, 

j) osoby fizyczne o statusie niedeponenta wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o BFG, 

uwzględnione na liście deponentów, o której mowa w art. 43 ustawy o BFG, 

k) osoby uprawnione do reprezentacji deponenta będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną niebędącą osobą prawną oraz pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi lub 



 

następcy prawni deponenta, w tym spadkobiercy oraz osoby, o których mowa w art. 55 ust. 

1 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1896, z późn. zm.) w zw. z art. 52 ustawy o BFG (w przypadku klientów banków) 

lub o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643, z późn. 

zm.) w zw. z art. 52 ustawy o BFG (w przypadku klientów spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych), 

a zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest następujący: 

 Imię i nazwisko 

 Tytuł i stopień naukowy 

 Stanowisko  

 Data urodzenia  

 Płeć  

 Stan cywilny  

 Adres zamieszkania  

 Adres do korespondencji  

 Numer telefonu  

 Adres email  

 Nr Id Pracownika / Kontrahenta  

 Pesel  

 NIP  

 Numer dowodu osobistego  

 Numer paszportu  

 Adres IP  

 

oraz dane finansowe:  

 

 Numer rachunku bankowego  

 Wysokość dochodów  

 Dane dotyczące finansowania  

 Dane dotyczące ubezpieczeń  

 Dane określone w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia  Ministra Finansów z 

dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania 

utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 

1642). 

4. Fundusz powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych: 

1) wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1; 

2) tylko na czas świadczenia usług, o których mowa w pkt 1. 

5. Charakter przetwarzania, o którym mowa w ust. 4, polega na możliwości wykonywania następujących 

czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, udostępnianie, 

dopasowywanie, łączenie, usuwanie lub niszczenie. 

6. Wykonawca, jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, zapewnia wystarczające 

gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, wiarygodność i zasoby – wdrożenia 

środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom określonym w przepisach 

dotyczących ochrony danych osobowych, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania danych 

oraz ochrony praw i wolności osób, których dotyczą powierzone dane. 

7. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 RODO, Fundusz udziela niniejszym zgody ogólnej dla Wykonawcy na 

korzystanie z usług innych podmiotów przetwarzających (dalej:  „Podmioty podpowierzenia”) i na 

powierzanie przetwarzania całości lub części danych osobowych, o których mowa w ust. 3 (dalej: 

„Podpowierzenie”) tym podmiotom, pod warunkiem, że Podpowierzenie: 

1) będzie udzielone na rzecz podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające 

gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 



 

spełniało wymogi obowiązujących przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane osobowe 

dotyczą, a po zakończeniu przetwarzania, usuną powierzone dane osobowe; 

2) zakres, przedmiot, cele oraz kategorie danych osobowych i osób, których dotyczy Podpowierzenie 

nie będą szersze niż określone w ust 3; 

3) zostanie dokonane wyłącznie w celu lub w związku z realizacją Umowy; 

4) będzie podlegało warunkom umownym (określonym w relacji pomiędzy Wykonawcą a 

Podmiotem podpowierzenia), które w zakresie ochrony danych osobowych nie będą mniej 

rygorystyczne niż warunki określone w Umowie oraz będą zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca ma prawo podpowierzania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 

3, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celu powierzenia przetwarzania danych osobowych 

określonego w ust. 4 pkt 1. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Funduszu o Podmiotach podpowierzenia, którym 

zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach 

dotyczących dodania lub zastąpienia Podmiotów podpowierzenia w ramach Podpowierzenia, dając tym 

samym Funduszowi możliwość wyrażenia sprzeciwu  wobec wyboru wskazanego Podmiotu 

podpowierzenia lub wobec zamierzonych zmian. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych przez Fundusz danych osobowych do 

stosowania wszelkich środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 

32 RODO. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych będą posiadać tylko osoby, 

którym Wykonawca udzielił imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz 

osoby, które zobowiązały się lub są ustawowo zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych 

danych osobowych, w tym wszelkich informacji dotyczących sposobów ich zabezpieczenia. 

Udokumentowane polecenie Funduszu jest wymagane także w przypadku przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z 

prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca.  

3. Wykonawca zobowiązuje się – w miarę możliwości – wspomagać Fundusz, poprzez stosowanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych 

w rozdziale III RODO. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Fundusz o każdym żądaniu udostępnienia 

przekazanych danych osobowych, w szczególności:  

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu 

organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w 

szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności 

wszczętego dochodzenia;  

2) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dotyczą przetwarzane dane, dotyczącym 

realizacji jej praw określonych w art. 15 RODO, powstrzymując się jednocześnie od 

odpowiedzi na takie żądanie. 

5. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Wykonawca w miarę możliwości, 

pomaga Funduszowi wywiązać się z obowiązków, o których mowa w art. 32-36 RODO. 

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Fundusz o każdym przypadku naruszenia 

ochrony powierzonych danych osobowych, a w szczególności o nieupoważnionym dostępie do danych.  

7. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6 powinno co najmniej: 

1)   opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 

wskazywać przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, przybliżoną liczbę wpisów danych 

osobowych, oraz dane identyfikujące osoby, których dotyczy naruszenie;  

2)    zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe powołanego przez Wykonawcę Inspektora 

Ochrony Danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej 

informacji;  



 

3)    opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w 

szczególności konsekwencje związane z naruszeniem praw i wolności osób, których dotyczą dane 

osobowe;  

4)    opisywać środki zastosowane przez Wykonawcę w celu zaradzenia w przyszłości naruszeniu 

ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania 

jego ewentualnych negatywnych skutków. 

8. Wykonawca udostępnia Funduszowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Funduszowi lub audytorowi 

upoważnionemu przez Fundusz przeprowadzanie kontroli dotyczących przetwarzania przez 

Wykonawcę powierzonych danych osobowych i przyczynia się do nich. 

9. Kontrole, o których mowa w ust. 8, powinny być zapowiedziane co najmniej na 14 dni kalendarzowych 

przed terminem ich przeprowadzenia.  

10. Na zakończenie kontroli, przedstawiciel Funduszu sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który 

podpisują przedstawiciele obu Stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 

dni roboczych od daty jego podpisania przez Strony.  

11. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie 

uchybień, przywrócenie stanu zgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych oraz poprawę 

bezpieczeństwa danych osobowych.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Funduszu o planowanym przeprowadzeniu kontroli 

przez organ nadzorczy, w szczególności do udostępnienia protokołu z przeprowadzonej kontroli, jak 

również o wydaniu decyzji administracyjnej, bądź rozpatrywaniu skarg w zakresie ochrony danych 

osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania na podstawie Umowy. 

13. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w 

terminie do 20 dni roboczych, zobowiązuje się zwrócić lub (na wniosek Funduszu) usunąć wszelkie 

dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, niezależnie od formy ich przetwarzania, 

w tym skutecznie usunąć je również ze wszelkich nośników elektronicznych pozostających w jego 

dyspozycji, chyba że obowiązek  lub uprawnienie do ich dalszego przechowywania wynika z przepisów 

powszechnie obowiązujących (wówczas Wykonawca będzie działał w charakterze administratora tych 

danych). Wykonawca potwierdzi zwrot lub usunięcie danych osobowych przekazanym Funduszowi 

protokołem. 

 

Używanie logotypu i nazwy Funduszu 

§ 15 

1. Wykonawca nie może posługiwać się logotypem Funduszu, ani bez uprzedniej pisemnej zgody 

Funduszu wymieniać nazwy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z działalnością 

Wykonawcy. W przypadku zamiaru uzyskania pisemnej zgody Funduszu na wymienianie nazwy 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z działalnością Wykonawcy, Wykonawca złoży 

pisemny wniosek w tej sprawie do Funduszu. 

2. Fundusz nie będzie wystawiał referencji, ani innego rodzaju opinii wyrażających ocenę  realizacji 

Umowy przez Wykonawcę. 

3. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Fundusz może wystawić dokument, w którym poświadczy 

wykonanie lub wykonywanie zamówienia, którego dotyczy Umowa. Określenie formy oraz treści 

powyższego dokumentu pozostaje do uznania Funduszu. 

4. Dokument obejmujący poświadczenie wykonania lub wykonywania zamówienia,  

wystawiony przez Fundusz, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się od 

wykorzystywania powyższego dokumentu w inny sposób oraz do zapewnienia, że również inne 

podmioty nie będą się nim posługiwały poza postępowaniami o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

5. Do posługiwania się przez Wykonawcę wystawionym przez Fundusz poświadczeniem wykonania 

lub wykonywania zamówienia, w zakresie określonym w ust. 4, nie mają zastosowania 

postanowienia określające zobowiązania Wykonawcy do powstrzymania się od wymieniania 

nazwy Funduszu oraz posługiwania się logotypem Funduszu, w związku z jego działalnością. 



 

Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy 

§ 16 

1. Odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia 

uzasadnionej podstawy, za którą uznaje się okoliczności wskazane w Umowie i ustawie o 

rachunkowości. Różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów 

badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania Umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że: 

1) wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy lub  

2) dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu 

  - Fundusz może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych   

  Okolicznościach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Fundusz może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca: 

1) nie rozpoczął wykonywania Umowy lub nie kontynuuje jej realizacji – pomimo wezwania 

Funduszu, złożonego w formie pisemnej wzywającego Wykonawcę do rozpoczęcia 

wykonywania Umowy lub kontynuacji jej realizacji; 

2) został postawiony w stan likwidacji; 

3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową; 

5) utracił uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy; 

6) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową lub przepisami RODO;  

7) nie wykonał w terminie określonym w protokole z kontroli, o którym mowa w § 14 ust. 10, zaleceń 

pokontrolnych, o których mowa w § 14 ust. 11;  

8) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania Umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 4, Fundusz wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do 

rozpoczęcia wykonania Umowy, kontynuacji jej realizacji lub wykonywania przedmiotu Umowy w 

sposób zgodny z Umową w określonym terminie. W takim przypadku Fundusz może wykonać prawo 

odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu. W pozostałych przypadkach Funduszu może wykonać 

prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu zdarzenia mogącego stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. 

5. Fundusz może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Prawo złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przysługuje 

Funduszowi w terminie do końca obowiązywania Umowy, ze skutkiem natychmiastowym od dnia 

złożenia przez Fundusz odpowiedniego oświadczenia.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Fundusz Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązanie za zgodą obu Stron wymaga 

zachowania formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 17 

1. Jeżeli Fundusz:  

1) nie udostępni Wykonawcy rocznego sprawozdania finansowego Funduszu, ksiąg rachunkowych, 

dokumentów będących podstawą zapisów w księgach lub innych dokumentów niezbędnych dla 

oceny sprawozdania finansowego; 

2) uniemożliwi Wykonawcy dostęp do komórek organizacyjnych objętych badaniem; 

3) nie będzie współdziałał z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w sposób określony w § 7 pkt 

5 i 6 

- Wykonawca może w formie pisemnej wyznaczyć Funduszowi odpowiedni termin z zagrożeniem, że 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (ze 



 

skutkiem na przyszłość). Wykonawca może wykonać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Funduszowi w wezwaniu.   

2. Strony mogą rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia okoliczności 

będących następstwem działań Funduszu, organów władzy lub administracji powodujących, że 

realizacja prac byłaby sprzeczna z przepisami prawa, standardami zawodowymi, zasadami etyki lub 

gdy (na skutek wspominanych okoliczności) nie będzie możliwe zapewnienie zgodności z procedurami 

akceptacji klienta, oceny ryzyka, niezależności lub konfliktów interesów obowiązującymi Wykonawcę.   

3. Rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązywanie tych jej postanowień, 

które z uwagi na swój przedmiot zachowują moc, tj. w szczególności dotyczących poufności, 

obowiązku zapłaty wynagrodzenia za realizowane prace, zasad korzystania z wyników prac czy 

odpowiedzialności. W szczególności, w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienie od Umowy, 

Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za prace realizowane do dnia rozwiązania Umowy 

lub odstąpienia od Umowy. 

 

Zmiana Umowy 

§ 18 

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 

455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszym paragrafie. O ile Umowa nie stanowi 

inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.  

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1342, z późn. zm.) 

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę 

– zastosowanie mają określone w ust. 3-11 zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, wskazanego w § 9. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu. 

4. Wykonawca może przekazać Funduszowi pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy 

najwcześniej w dniu opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 

2, a najpóźniej 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany 

Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne 

do oceny przez Fundusz, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w 

szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz 

założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy 

o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na wysokość kosztów wykonania Umowy 

przez Wykonawcę; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę; 

4) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą 

wynagrodzenia.  



 

5. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Fundusz może zwrócić 

się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 

lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami). 

6. Fundusz zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia 

otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się 

dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

7. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Fundusz, Strony podejmą działania w 

celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy dotyczyć będzie tylko tej części przedmiotu Umowy, jaka pozostała do zrealizowania 

po dniu zawarcia aneksu. 

8. Fundusz może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących 

zmian, o których mowa w ust. 2, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien 

zawierać co najmniej propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz 

powołanie zmian przepisów. W przypadku złożenia przez Fundusz powyższego wniosku, Strony 

będą prowadziły negocjacje, w celu ustalenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz treści 

aneksu do Umowy. 

9. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 8, Fundusz może zwrócić się do Wykonawcy 

o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub 

kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Fundusz, czy 

zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości 

wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Fundusz. Postanowienia ust. 4 - 7 stosuje 

się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia 

pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Funduszu. 

10. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń 

negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez Fundusz, 

jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 

11. W przypadku: 

1) niepodjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Funduszu, o którym mowa w 

ust. 8 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia 

społecznego; 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 9; 

3) niepodpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych – w terminie, o którym mowa w ust. 10 

- Fundusz jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem  

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

12. Fundusz dopuszcza zmianę w Umowie: 

1) w zakresie terminów wykonania przedmiotu Umowy, określonych w § 6 ust. 1 - 3, w sytuacji, 

gdy dotrzymanie terminów będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

Termin wykonania przedmiotu Umowy będzie przedłużony o liczbę dni roboczych, podczas 

których nastąpiła niemożność jego wykonania; 

2) w zakresie składu Zespołu wykonującego w imieniu Wykonawcy przedmiot Umowy, na 

zasadach określonych w § 8 ust. 1 pkt 3. 

13. Zmiana terminów wykonania przedmiotu Umowy wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego 

aneksu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 19 

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy. 

 



 

§ 20 

1. Spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami w związku z wykonaniem Umowy, będą rozstrzygane 

przede wszystkim w trybie polubownym. Strony zobowiązują się dążyć w dobrej wierze do 

zakończenia wszelkich sporów między nimi ugodą. 

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Funduszu.  

§ 21 

Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące. 

§ 22 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Funduszu i jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej. 

§ 23 
 

Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy: 

1) Kopia oferty Wykonawcy z dnia …….. 

2) Skład Zespołu  

3) Kopia polisy Wykonawcy 

4) Zobowiązanie do zachowania poufności informacji - wzór 

 
 

 

Załącznik nr 1 do Umowy z dnia … 

(Kopia oferty Wykonawcy z dnia ….) 

 

Załącznik nr 2 do Umowy z dnia … 

(Skład Zespołu) 

 

Załącznik nr 3 do Umowy z dnia … 

(Kopia polisy Wykonawcy) 

 

Załącznik nr 4 do Umowy z dnia … 

(Zobowiązanie do zachowania poufności informacji – wzór) 

miejscowość data 

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

imię i nazwisko 

 

Zobowiązanie do zachowania poufności 

 

Ja, niżej podpisany ......................................................... będąc zatrudnionym na stanowisku 

............................................................................................ w firmie ........................z siedzibą 

w..............................................., po zapoznaniu się z treścią art. 266 § 1 Kodeksu karnego, który 

stanowi, iż: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub 

wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, 

działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”, zobowiązuję się nie ujawniać nikomu i w żaden sposób 

oraz nie wykorzystywać żadnych informacji, z którymi zapoznam się w związku z wykonywaniem prac 

dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

 

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


