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UMOWA W/272/84/ORG/86/21 

dotycząca wykonania audytu organizacyjno-finansowego zakładu budżetowego 

 
 

zawarta w Milanówku, w dniu 02 marca 2021 roku, pomiędzy: 
 
Miastem Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05 – 822 Milanówek, NIP 5291799245 
reprezentowanym przez: 
Piotra Remiszewskiego – Burmistrza 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Sehn 
zwaną dalej „Zleceniodawcą”, 
 
a 
 
Aesco Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-833) przy 
ul. Siennej 72A/1602, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000395738 
reprezentowaną przez:  
Mariusza Gołaszewskiego – Prezesa Zarządu 
uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
zwanych dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
 
 
Strony zawarły następującą umowę: 
 
§ 1. 
1. Zleceniodawca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie usługi polegającej 

na wykonaniu audytu organizacyjno-finansowego zakładu budżetowego Zleceniodawcy – 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku (dalej „Przedmiot 
umowy”), w tym: 

1) Audyt organizacyjny zakładu budżetowego – ocena sposobu funkcjonowania zakładu, 

kluczowych procedur i procesów oraz sposobu realizacji zadań; 

2) Audyt finansowy – ocena kosztów funkcjonowania zakładu, efektywności działania 

jednostki oraz zobowiązań zakładu; 

3) Wnioski - ocena kompleksowej działalności jednostki pod kątem realizacji 

zaplanowanych zadań oraz efektywności działania - wnioski; 

4) Rekomendacje. 

2. Wykonawca przekaże Zleceniodawcy wyniki prac, o których mowa w ust. 1, w formie 

podsumowania prac wraz z rekomendacją (dalej: Dokument). 

3. Wykonawca zaprezentuje  wyniki prac, o których mowa w ust. 1, na życzenie 

Zleceniodawcy na spotkaniu z organem wykonawczym Zleceniodawcy lub Radą 

Zleceniodawcy bądź właściwą komisją, w terminie uzgodnionym przez obie Strony. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę mając na uwadze dobro 

Zleceniodawcy z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego 

charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.  

5. Wykonawca przy świadczeniu usług objętych niniejszą umową może korzystać z 

dowolnie wybranych osób trzecich do wykonania prawidłowego zlecenia, w 

szczególności osób, które w jego ocenie dają rękojmię należytego wykonania Umowy, za 

których działania odpowiada jak za własne. 

 

§ 2. 

1. Wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu umowy obejmuje opracowanie Dokumentu na 

podstawie informacji i danych uzyskanych od Zleceniodawcy i jego pracowników. 

2. Wykonawca może przekazać Zleceniodawcy niezbędną do wykonania Przedmiotu umowy  

listę informacji, dokumentów i materiałów, a Zleceniodawca udostępni je Wykonawcy w 

terminie do 5 dni roboczych. W przypadku, jeśli otrzymane informacje okażą się 

niepełne, nie pozwalające na należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zleceniodawca 

będzie uzupełniał je na wniosek Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 

od otrzymania stosownego wniosku. 

3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zleceniodawcy Dokument w terminie 30 dni roboczych 

od otrzymania kompletu informacji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu przez Zleceniodawcę informacji, o których 

mowa w ust. 1 i 2, a także z powodu zmian w uzgodnionej wersji głównych jego 

składowych sporządzenie Dokumentu może ulec przedłużeniu o czas trwania opóźnienia.  

5. Wykonawca przekaże Zleceniodawcy dokumenty i informacje stanowiące realizację 

Przedmiotu umowy pocztą elektroniczną, na adres: miasto@milanowek.pl chyba, że 

Zleceniodawca wskaże inaczej. 

6. Przekazane dokumenty stanowiące realizację poszczególnych zakresów umowy będą 

podlegać weryfikacji i ocenie przez Zleceniodawcę co do wypełnienia ich zakresu 

umownego w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania. Po upływie tego terminu 

Zleceniodawca potwierdzi przyjęcie danego dokumentu bez zastrzeżeń (brak wezwania 

do uzupełnienia w uzgodnionym terminie stanowi przyjęcie) lub wezwie do jego 

uzupełnienia, które to uzupełnienie winno być zrealizowane w terminie do 5 dni 

roboczych od wezwania. Wezwanie nastąpi w formie elektronicznej na adres Wykonawcy 

: lukasz.wielec@aesco.com.pl 

 

§ 3. 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą, w szczególności 

poprzez: 

1) złożenie odpowiednich oświadczeń i udzielenia informacji, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  

2) zapewnienie dyspozycyjności kompetentnych pracowników w zakresie udzielania 

informacji, 



Strona 3 z 6 
 

3) niezwłoczne przekazywanie Wykonawcy informacji o wszelkich zdarzeniach 

mających wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy, 

4) niezwłoczne przekazywanie Wykonawcy wszelkich kopii i dokumentów mających 

wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Do skuteczności wniosków Wykonawcy dotyczących udostępnienia przez Zleceniodawcę 

informacji, dokumentów lub materiałów, o których mowa w § 2, wystarczające będzie 

przekazywanie ich pocztą elektroniczną przez osoby i na adresy wskazane w § 7 ust.1. 

3. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę w jego materiałach 

informacyjnych nazwy Zleceniodawcy jako podmiotu, na rzecz którego wykonywał usługę 

doradztwa w zakresie niniejszej umowy.  

 

§ 4. 

1. Zleceniodawca zapewni Wykonawcy wszelką wymaganą pomoc w zakresie realizacji 

niniejszej umowy, w szczególności terminowe, kompletne i adekwatne dostarczanie 

niezbędnych do wykonania niniejszej umowy informacji, dokumentów oraz zapewni 

wymagane uczestnictwo osób, zgodnie ze wskazaniami zgłoszonymi przez Wykonawcę.  

2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za treść i wartość merytoryczną wszelkich 

dokumentów przygotowanych oraz przekazanych Wykonawcy przez swoich 

pracowników lub przez podmioty trzecie współpracujące ze Zleceniodawcą oraz zapewni 

kompletność istniejącej dokumentacji dostarczanej Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących Zleceniodawcy uzyskanych w związku z niniejszą Umową, z wyjątkiem 

przypadków, gdy obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 

4. 

4. Informacje mogą być przekazywane doradcom Wykonawcy oraz firmom 

współpracującym z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się poinformować ww. podmioty o celu i zakresie niniejszej Umowy w 

zakresie obowiązywania powyższej klauzuli poufności. 

5. Klauzula poufności obowiązuje również po zrealizowaniu niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca ponosi względem Zleceniodawcy odpowiedzialność z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach ogólnych, w szczególności 

określonych przepisami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem poniższych postanowień 

niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki swojego działania bądź zaniechania w 

ramach wykonywania niniejszej umowy jak również za powstałe opóźnienie, jeżeli skutki 

te będą następstwem niedostarczenia przez Zleceniodawcę niezbędnych w sprawie 

dokumentów i informacji, w tym w terminach uzgodnionych przez Strony albo jeżeli 

Zleceniodawca nie poinformuje Wykonawcy o faktach i okolicznościach niezbędnych do 

należytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 
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3. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez 

Zleceniodawcę w przypadku: 

1) istotnych modyfikacji w dokumentacji wytworzonej w ramach świadczenia 

niniejszych usług przez Wykonawcę a dokonanych bez udziału Wykonawcy, 

2) nieprzestrzegania, nieterminowego, niewłaściwego lub częściowego stosowania 

postanowień i rozwiązań zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach 

wykonywania niniejszej umowy, 

3) niepodejmowania działań przez Zleceniodawcę wbrew zaleceniom, rekomendacjom 

lub opiniom przygotowanym przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej 

umowy, 

4) udzielenia Wykonawcy nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd 

informacji, w oparciu o które Wykonawca podejmował działania. 

4. Wykonawca, w przypadku stwierdzenia istotnych wątpliwości dotyczących interpretacji 

przepisów prawa wynikających z kontrowersji w doktrynie lub w orzecznictwie, 

poinformuje Zleceniodawcę o ich istnieniu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

podejmowanie działań przez Zleceniodawcę, co do których występują kontrowersje 

w doktrynie lub orzecznictwie, o których Zleceniodawca został poinformowany. 

 

 

 

§ 6. 

1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) netto + 

VAT 23%, należne po przyjęciu Dokumentu przez Zleceniodawcę. Łączne wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy wyniesie 22 140,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto 

czterdzieści złotych i 00/100 zł.) . 

2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zleceniodawcę przed zrealizowaniem 
w pełni prac określonych w §1 ust. 1 Wykonawca zachowuje prawo do 50% 
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 powyżej. 

3. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur, 
duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail: 
skarbnik@milanowek.pl. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni po potwierdzeniu 
przez Zleceniodawcę przyjęcia Dokumentu bez zastrzeżeń  oraz otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury przez Zleceniodawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

5. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia 
Wykonawcy, a Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów lub wydatków poniesionych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 7. 
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1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych 

z realizacją niniejszej umowy: 

1) ze strony Zleceniodawcy - Skarbnik Bożena Sehn, 22 758 30 61 wew. 288, e-mail: 

skarbnik@milanowek.pl, 

2) ze strony Wykonawcy - Łukasz Wielec, tel. 607 499 990, e-mail 

lukasz.wielec@aesco.com.pl. 

2. Wykonawca może wyznaczyć do realizacji przedmiotu Umowy także dodatkowe, ponad 

wskazane w ust. 1 lit. b, osoby, o czym powiadomi Zleceniodawcę. 

3. O ile w niniejszej umowie nie zastrzeżono inaczej, uznaje się, że dla ważności informacji 

przekazywanych w ramach jej wykonywania wystarczające będzie przesłanie jej na 

jeden z podanych powyżej adresów poczty elektronicznej. 

 

§ 8. 

W przypadku pozyskania od Zleceniodawcy danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się 

do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych 

osobowych (w szczególności RODO i przepisów krajowych wydanych na jego podstawie), w 

szczególności do ochrony i zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał 

dostęp w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, również po jej 

rozwiązaniu.  

 

§ 9. 

Niniejsza Umowa obowiązuje na okres jej wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 3 

niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2021 roku. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  Przedmiotu 

umowy spowodowane siłą wyższą. Jako „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani zapobiec przy aktualnym stanie 

wiedzy, w szczególności: wojnę, ataki terrorystyczne, strajki. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczenia kary 

umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 

3. Naliczone  Wykonawcy kary umowne będą płatne w terminie 14 dni. 

§ 11. 

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Zleceniodawcy. 
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§ 12. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli stron wyrażonej pisemnie 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

   Zleceniodawca                                                                                                      Wykonawca               

            /-/                                                                                                                       /-/                           
Piotr Remiszewski                                        Mariusz Gołaszewski 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja budżetowa: 75023 § 4300 

Przygotował: Sebastian Litewnicki 
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