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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest wg zasad określonych w regulaminie udzielania 

zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

2. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. Wszystkie formularze zawarte jako 
załączniki do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Oferenta ściśle według wskazówek. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Oferenta - wpisać - „nie dotyczy”. 

3. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie należy jej 
udostępniać osobom trzecim. 

4. Oferent złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 
większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta. 

5. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
6. Informacje potrzebne do sporządzenia oferty, znajdują się w sprawozdaniach finansowych 

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zamieszczonych na stronie internetowej www.wsm.pl. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 
8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Warszawskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2019, 2020 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania. 
2. Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. obejmuje: 

1) przeprowadzenie badania łącznego sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania, 
2) przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Biura Zarządu oraz pięciu samofinansujących 

się osiedli WSM - Rudawka, Zatrasie, Żoliborz II, Niedzielskiego, SDK wraz ze sporządzeniem 
sprawozdania z badania dla każdej z tych jednostek. 

3. Badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. obejmuje: 
1) przeprowadzenie badania łącznego sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania, 
2) przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Biura Zarządu oraz czterech 

samofinansujących się osiedli WSM - Bielany, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Latyczowska 
wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania dla każdej z tych jednostek. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM oraz w razie 
konieczności Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego 
i w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. 

5. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2019 r. będą przez 
Wykonawcę wykonane w terminie do dnia 31.03.2020 r., zaś za 2020 r. w terminie do dnia  
31.03.2021 r. pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego w odpowiednim 
czasie sprawozdania finansowego oraz niezbędnych danych i informacji, określonych szczegółowo 
w  § 6 umowy. 

6. W wyniku przeprowadzenia badania Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu: 
1) w terminie do dnia 30.04.2020 r. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2019 r. 

przynajmniej w trzech egzemplarzach, 
2) w terminie do dnia 30.04.2021 r. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2020 r. 

przynajmniej w trzech egzemplarzach. 
 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. 
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2. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu V 
Specyfikacji. 

3. Oferty należy sporządzić w języku polskim czytelnym pismem (drukowanymi literami, pismem 
maszynowym lub komputerowym). 

4. Formularz oferty winien być podpisany, a wszystkie strony oferty parafowane przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Oferenta, a w przypadku podpisania oferty 
przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa. Strony oferty, w 
tym wszystkie załączniki należy kolejno ponumerować. 

5. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 

6. Oferent złoży ofertę w zamkniętej kopercie adresowanej na zamawiającego i oznaczonej „OFERTA 
NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R. I 2020 R.” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED 
TERMINEM KOMISYJNEGO OTWARCIA OFERT”.  

7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania 
ofert.  

 
IV. WARUNKI PODMIOTOWE  

 
1. Oferentem może być podmiot uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP. 
2. Oferent winien mieć siedzibę na terenie Warszawy.  
3. Oferentem może być wykonawca uprawniony do występowania w obrocie prawnym w przedmiocie 

zamówienia. 
4. Oferent powinien posiadać doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, zabezpieczający 

wykonanie zamówienia.  
5. Oferent powinien posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w 

art. 53 Ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze 
publicznym (tj. Dz. U. 2019 poz. 1421) 

6. Oferent powinien znajdować się w sytuacji finansowej gwarantującej należyte wykonanie 
zamówienia.  

 
V. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE 

  
1. Przystępując do udziału w postępowaniu Oferent składa na załączniku nr 2 oświadczenie, że:  

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,  
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, 
4) dysponuje niezbędnym potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
5) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,  
6) nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

2.  Do oferty (formularz stanowiący załącznik nr 1) należy dołączyć:  
1) aktualny odpis aktualny z KRS-u lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 
2) zaświadczenie z banku Oferenta, że na jego rachunku bankowym nie jest prowadzone 

postępowania zabezpieczające lub egzekucyjne, 
3) informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, 
4) informację o składzie zespołu, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia                                      

z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz ze wskazaniem 
kluczowego biegłego rewidenta, 

5) wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych w ostatnich trzech latach,  
6) ewentualnie referencje,  
7) wstępny harmonogram określający metody i termin prac związanych z badaniem,  
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8)  dowód wniesienia wadium, 
9)  zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami, wydane nie wcześniej niż 3       

             miesiące przed terminem składania ofert, 
      10) zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami z okresu jak wyżej, 
      11) aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od  

       odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, 
12) wykaz średniorocznych przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej 

stanowiący podstawę naliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru, na potwierdzenie spełnienia 
warunku sytuacji  ekonomicznej i finansowej, osiągniętych w ciągu ostatnich trzech lat 
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  

3.  W dniu otwarcia ofert, uprawniony przedstawiciel Oferenta złoży oświadczenie czy Oferent pozostaje        
w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania, Zamawiającym lub osobami 
występującymi po stronie Zamawiającego, (druk stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji).  

   W przypadku nieobecności przedstawiciela Oferenta w czasie otwarcia ofert, oświadczenie to, Oferent  
zobowiązany jest złożyć w ciągu 5 dni od doręczenia mu stosownego wezwania.  

Brak ww. dokumentów lub złożenie kopii nie poświadczonych za zgodność z oryginałem spowoduje  
odrzucenie oferty. 

  
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY  

 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem:  

 Cena oferty - 30 pkt  

 Doświadczenie w badaniu spółdzielni mieszkaniowych - 50 pkt 

 Ocena własna komisji - 20 pkt  
1) W kryterium „cena oferty” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia liczonym wg wzoru:  
 

wartość najniższa ofert

wartość wg oceny
x  30 pkt 

 
2)  W kryterium „doświadczenie” Zamawiający przyzna największą liczbę punktów ofercie tego 

Oferenta, który w ostatnich trzech latach przeprowadził największą liczbę badań sprawozdań 
finansowych spółdzielni mieszkaniowych wg wzoru:  

 
ilość przeprowadzonych badań spr. fin. sm wg oferty

największa ilość przeprowadzonych badań spr. fin. sm spośród wszystkich ofert
x 50 pkt 

 
gdzie:  
sm - oznacza spółdzielni mieszkaniowych  

3) W kryterium „ocena własna komisji" Zamawiający przyzna największą liczbę punktów ofercie o 
najwyższej ocenie wiarygodności Oferenta od 0-20 pkt. według oceny własnej komisji. 

  
VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERT  

 
1. Oferent obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
      nr 1  do specyfikacji, określając cenę (netto), (podatek VAT), (cenę brutto).  
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową (netto) bez podatku VAT.  
3. Podstawę do ustalenia ceny oferty stanowią dane zamieszczone w dotychczasowych sprawozdaniach
 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego  
      www.wsm.pl.  
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4. Podana cena Oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu   
zamówienia.  

5. Ceny podane przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 
zmianom.  

6. Oferent może podać tylko jedną cenę, bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych. 
   

 
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 
Okres związania oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

  
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa                       

ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, Kancelaria pok. nr 7.  
2. Termin składania ofert upływa 18.10.2019 r o godz. 14.00  
3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  
 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
  
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  21.10.2019 r o godz. 15.00 
      w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 — sala konferencyjna (2 piętro).  
2. Podczas otwarcia ofert w obecności Oferentów, Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Oferentów oraz  
      ceny.  
3. W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Oferent może wystąpić do       

Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający 
prześle niezwłocznie te informacje.  

4. Zamawiający powiadomi drogą e-mailową o wynikach przetargu wszystkich jego uczestników.              
W zawiadomieniu  do Oferenta, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce 
zawarcia umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przetargu.  
 

XI. INNE UWARUNKOWANIA ZAWARCIA UMOWY  
 
1. Wzór obowiązującej umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.  
2. Wzór umowy może zostać zmieniony w razie konieczności uregulowania nowych okoliczności.  
3. Z Wykonawcą, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania       

drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze oferty.  
4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych 

negocjacji z wybranym Oferentem.  
5. Rozliczenie Wykonawcy za poszczególne prace odbywać się będzie dwuetapowo:  
      1) po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za 2019 r. i przedłożeniu sprawozdania z      

badania,  
      2) po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za 2020 r. i przedłożeniu sprawozdania z 

badania.  
Dopuszcza się możliwość zaliczkowej wypłaty wynagrodzenia, przy czym zaliczka nie może wynieść 
więcej niż 15% wynagrodzenia należnego za zrealizowanie każdego z etapów umowy.  

XII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI 
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1. Oferent może zwrócić się drogą e-mailową do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub podanie innych dodatkowych informacji.  
Osobami uprawnionymi do  bezpośredniego  kontaktu  z Oferentami są Małgorzata Przybylska 
(malgorzata.przybylska@wsm.pl) tel 22 56 13 425 i Aneta Barcińska (aneta.barcinska@wsm.pl) tel 22 
56 13 431  

2. Zamawiający prześle drogą e-mailową treść wyjaśnień wszystkim oferentom, którym doręczono 
specyfikacje,   bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie wpłynie najpóźniej 5 dni 
przed terminem otwarcia  ofert.  

 
XIII. ZAŁĄCZNIKI 

  
1. Formularz ofertowy  
2. Oświadczenie o uprawnieniu do przetargu  
3. Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych w ostatnich trzech latach  
4. Oświadczenie o zależności lub dominacji  
5. Wykaz osób przeprowadzających badanie  
6. Wzór umowy 
  

mailto:malgorzata.przybylska@wsm.pl
mailto:aneta.barcinska@wsm.pl
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Załącznik nr 1 
……………………………………………………………… 
             (nazwa i adres Oferenta) 
 
……………………………………………………………….  
        (adres e-mail do korespondencji) 
  

OFERTA 
 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………… działając w imieniu i na rzecz 
…………………………………………………………………………….. składam niniejszą ofertę.  
Oferujemy realizację całości zamówienia w zakresie objętym SIWZ tj. przeprowadzenie badania 
sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2019, 2020 wraz ze 
sporządzeniem sprawozdania z badania.  
Cena netto: ………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………)  
plus obowiązujący podatek VAT …….... % tj. ……………........................zł  
Cena brutto: ……………………………….zł (słownie:  ……………………………………………………………………...) 
 
1. Oświadczam że: 

1) zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w poniższych terminach: 
a) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 r. i przekazanie sprawozdania 

z badania  - w terminie do dnia 30.04.2020 r.  
 b) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2020 r. i przekazanie sprawozdania 

z  badania  - w terminie do dnia 30.04.2021 r.  
2) zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych w niej postanowieniami i zasadami 

postepowania, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,   
3) uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
4)  w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych  w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
2. Ofertę składamy na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.  
3. Załączniki do niniejszego formularza stanowią integralną część oferty, tj.:  

1) aktualny odpis z KRS/zaświadczenie CEIDG,  
2) zaświadczenie z Polskiej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie na liście podmiotów uprawnionych    

do badania sprawozdań finansowych,  
3) zaświadczenie z banku,  
4) oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2,  
5) wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych,  
6) referencje , 
7) dowód wniesienia wadium,  
8) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,  
9) zaświadczenie z ZUS,  
10) aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności  

rewizji  finansowej,  
11) wykaz średniorocznych przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej 

stanowiący podstawę naliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru,  
12) informację o składzie zespołu, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia                                  

z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, 
13) wstępny harmonogram określający metody i termin prac związanych z badaniem. 

 
 
…………………………………………..…                                                     ………………..…………………………………………………. 
        (miejscowość i data)                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela)  
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Załącznik nr 2 

………………………………………………………… 
            (nazwa i adres Oferenta)  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Przystępuję do udziału w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie badania sprawozdania 
finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2019, 2020 wraz ze sporządzeniem 
sprawozdania z badania.  
Oświadczam, że:  
1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,  
2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,  
4. posiadamy niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do    

wykonania  zamówienia,  
5. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
6. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w myśl aRt, 24 prawa zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..…                                                     ………………..…………………………………………………. 
        (miejscowość i data)                                                                 (podpis upoważnionego przedstawiciela)  
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 Załącznik nr 3 
 

………………………………………………………………….. 
                (nazwa i adres Oferenta)  
 
 
 

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 
 

Wykaz przeprowadzonych badań wraz ze sporządzeniem opinii i raportu z badania w ciągu ostatnich 
trzech lat 
  
 

Lp. Nazwa, adres, tel. 
podmiotu badanego 

Nazwa sprawozdania 
finansowego i okres za 
który przeprowadzani 

badanie 

Czas realizacji (podać daty) 

początek koniec 

     

 
 
 
………………………………………                                                              ………………..………………………………………………… 
     (miejscowość i data)                                                                    (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 4 
 

………………………………………………………. 
          (nazwa i adres Oferenta) 
 
  

OŚWIADCZENIE 
 
Przystępuję do udziału w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie badania sprawozdania 
finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2019-2020 wraz ze sporządzeniem 
sprawozdania z badania.  
 
Oświadczam, że pozostaję /nie pozostaję/ w stosunku zależności lub dominacji:  
 
- z innymi uczestnikami postępowania                             (pozostaję/nie pozostaję*)  
 
- z zamawiającym                                                                  (pozostaję/nie pozostaję*)  
 
- z osobami po stronie zamawiającego biorącymi  
udział w postępowaniu                                                        (pozostaję/nie pozostaję*)  
 
 
 
*niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….                                                    ………….………………………………………………………….. 
         (miejscowość i data)                                                                (podpis upoważnionego przedstawiciela)  
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 Załącznik nr 5 
 
……………………………………………………... 
          (nazwa i adres Oferenta)  
 
 
 

WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH BADANIE 
 
 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja/posiadane uprawnienia (kluczowy 
biegły rewident, asystent, aplikant) 

   

Uwaga:  
W przypadku asystentów i aplikantów nie jest wymagane podanie imienia i nazwiska badającego 
sprawozdanie  finansowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….                                                    ……………..……..…..……………………………………… 
       (miejscowość i data)                                                                (podpis upoważnionego przedstawiciela)  
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Załącznik nr 6 
 
 
 

Umowa nr …………………………. 
o badanie i ocenę sprawozdania finansowego 

 
 
zawarta w dniu …………………………….. 2019 r. w Warszawie, pomiędzy:  
Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 14, KRS 0000074605, 
NIP: 525-000-64-95, REGON 000489811 , reprezentowaną przez:  
 
1. ……………………………………………………….  
2. ……………………………………………………….  
dalej zwaną Zamawiającym, 
  
a  
 
………………………………………………….., reprezentowaną/nym przez ……………………………………………, 
dalej zwana/ny Wykonawcą, 
 
łącznie zwani dalej Stronami. 
 
 

§ 1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego i jego oceny:  
1.  na dzień 31 grudnia 2019 r.:  

1) łącznego sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
2) sprawozdania finansowego Biura Zarządu oraz pięciu samofinansujących się osiedli WSM - 

Rudawka, Zatrasie, Żoliborz II, Niedzielskiego, SDK,  
2. na dzień 31 grudnia 2020 r.:  

1) łącznego sprawozdania finansowego Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  
2) sprawozdania finansowego Biura Zarządu oraz czterech samofinansujących się osiedli WSM - 

Bielany, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Latyczowska.  
 

§ 2 
 
1. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Wykonawcę przeprowadzone na tak dobranych 

próbkach  ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła 
wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanych sprawozdaniach finansowych.  

2. Dobór prób ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania u  
Zamawiającego systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej.  

3. Wobec stosowania przez Wykonawcę badania wyrywkowego, niektóre nieprawidłowości ksiąg lub 
sprawozdania  finansowego mogą być w toku badania przeoczone.  

 
§ 3 

 
W wyniku badania sprawozdania finansowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trzech 
egzemplarzach maszynopisu sprawozdanie z badania. 

§ 4 
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Sprawozdanie z badania, o którym mowa w § 3, będzie w szczególności zawierać elementy, określone w 
art. 83 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). 
 

§ 5 
 
1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2019 r. będą przez 

Wykonawcę wykonane w terminie do dnia 31 marca 2020 r., zaś za 2020 r. w terminie do dnia 31 
marca 2021 r. pod warunkiem udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego w odpowiednim 
czasie sprawozdania finansowego oraz niezbędnych danych i informacji, określonych szczegółowo w 
§ 6 umowy.  

2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunku ustalonego w ust. 1 okres badania 
sprawozdania  finansowego przez Wykonawcę zostanie ponownie ustalony przez Strony z 
uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez podmiot sprawozdawczy z obowiązków 
ustawowych związanych z procedurą  zatwierdzania sprawozdania finansowego.  

3. Warunkiem rozpoczęcia badania jest uiszczenie przez Zamawiającego zaliczki, o której mowa w § 8 
ust. 3 Umowy.  

4. Rezultaty badania określone w § 3 umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż 30 
dni po zakończeniu badania.  
 

§ 6 
 

Zamawiający zobowiązuje się do:  
1. Przekazania Wykonawcy harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania   

finansowego,  w tym inwentaryzacji.  
2. Udostępnienia Wykonawcy:  
 1)  dokumentów założycielskich i organizacyjnych przedsiębiorstwa,  
 2)  zawartych przez Zamawiającego umów, udzielonych gwarancji itp. i innych dokumentów,  
 3)  sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,  
 4)  wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem umowy,  
 5)  sprawozdania z działalności Wykonawcy.  
3. Udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania sprawozdania z 

badania.  
4. Składania przedstawicielom Wykonawcy pisemnych oświadczeń dotyczących między innymi:  

1) uznania przez kierownictwo Zamawiającego odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność 
sprawozdania finansowego,  

2) stwierdzenia, że według wiedzy i najlepszej wiary Zamawiającego, sprawozdanie finansowe, o 
którym zostanie sporządzone sprawozdanie z badania jest wolne od istotnych błędów i 
przeoczeń,  

3) potwierdzenia kompletności udostępnionych przedstawicielom Wykonawcy ksiąg 
rachunkowych  i sprawozdania finansowego,  

4) przestrzegania przez Zamawiającego, według Jego wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i 
warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia działalności Zamawiającego, a 
zwłaszcza jej kontynuacji,  

5) kompletności ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować na 
przyszłą sytuację finansową (zastawy, poręczenia, zobowiązania warunkowe i inne zdarzenia),  

6) kompletności identyfikacji i prawidłowości wyceny zapasów nadmiernych i nie wykazujących 
ruchu,  

7) posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów, 
8) kompletności udostępnionych Wykonawcy umów kredytowych,  
9) spraw przygotowywanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku postępowania, 



14 
 

10) kompletności ujawnionych przedstawicielom Wykonawcy zdarzeń po dacie bilansu mogących 
mieć wpływ na trafność formułowanych przez Wykonawcę opinii i stwierdzeń oraz oświadczeń 
w innych sprawach,  stosownie do stwierdzonych w toku badania faktów i okoliczności.  

5. Współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w 
szczególności  do:  
1) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli Wykonawcy w 

sprawach  prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania 
finansowego,  

2) korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Strony 
będą  przekonane o celowości i zasadności wprowadzenia zmian, 

3)  wydania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli Wykonawcy, wykonania przez personel 
Zamawiającego  wymaganych czynności (np. kopiowania dokumentów, przygotowanie 
zestawień itp.). 
 

§ 7 
 
Jeżeli Wykonawca oprócz biegłych rewidentów zatrudni do badania sprawozdania finansowego osoby  
nie posiadające uprawnień biegłego rewidenta, to ryzyko z tego tytułu będzie obciążać Wykonawcę              
i biegłego rewidenta nadzorującego pracę osób nieposiadających uprawnień.  
 

§ 8 
 
1. Za wykonanie usługi objętej umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości

 ……………………………….. zł + ..........% podatek VAT (słownie:  ………………………………………………........…..). 
2. Wynagrodzenie, określone w ust, 1 będzie płatne w następujący sposób:  

1) za zrealizowanie prac, określonych w § 1 pkt 1, 50% wynagrodzenia w kwocie ……………………… zł 
+ ………… % VAT (słownie:…………………………………………. )  w terminie 14 dni od przedłożenia 
sprawozdania z badania i otrzymaniu faktury VAT, 

2) za zrealizowanie prac, określonych w § 1 pkt 2, 50% wynagrodzenia w kwocie . ....................... zł 
+ ………… % VAT (słownie:... ………………………………………. ) w terminie 14 dni od przedłożenia 
sprawozdania z badania i otrzymania faktury VAT. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania czynności przewiedzianych: 
1) w § 1 pkt 1 umowy Zamawiający przeleje na pisemny wniosek Wykonawcy zaliczkę w kwocie 

…………………………………..  zł (słownie:... …………………………………………………………………………………….. ) 
na rachunek Wykonawcy o nr ………………………………………………………………………………………………… , 
prowadzony przez bank  ………………………………………………………………………………………………………….. 

2) w § 1 pkt 2 umowy Zamawiający przeleje na pisemny wniosek Wykonawcy zaliczkę w kwocie
 ………………………………… zł (słownie: .. ............................................................................................. ) 
na rachunek Wykonawcy o nr …………………………………………………………………………………………………., 
prowadzony przez bank …………………………………………………………………………………………………………, 
 nie wcześniej jednak niż przed zrealizowaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1
 umowy. 

 
§ 9 

 
Uregulowanie przez Zamawiającego należności za usługę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
udzielenia Zamawiającemu ewentualnych wyjaśnień związanych z ustaleniami dokonanymi w toku 
przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. 

 
§ 10 
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Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego Zamawiającego 
wyłącznie organom upoważnionym przepisami ustaw do wglądu w tego rodzaju dokumenty, w tym 
organom Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należytym wykonaniem zawodu 
przez członków Izby. Wykonawca i osoby badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe są 
zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania. 
  

§ 11 
 
Zmiany umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej.  
 

§ 12 
 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
  

§ 13 
 
Za właściwy do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami umowy Strony uznają Sąd Rejonowy 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 14 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Zamawiający                                                                                         Wykonawca  
 
……………………………………………………………..                                           ………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Załączniki:  
1. SIWZ  
2. Oferta Wykonawcy 
3. Polisa ubezpieczeniowa  


