Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt: „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”

Załącznik Nr 6
Istotne Postanowienia Umowy
Istotne postanowienia Umowy Nr ……. / 2019
NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA JUBILEUSZOWEGO I GALI
zawarta w Warszawie w dniu ……………………. pomiędzy:
Fundacją WWF Polska, z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000160673, posiadającą NIP: 5213241055 oraz REGON: 015481019, reprezentowaną przez Mirosława Proppé,
Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
[•]
zwanym w dalszej części Umowy: „Wykonawcą”
Każda ze Stron zwana będzie dalej „Stroną” ilekroć mowa o nich w znaczeniu indywidualnym lub „Stronami” ilekroć mowa
o nich w znaczeniu łącznym.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego, Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 02/12/19/RJ
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§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie
działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-000021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(„Szkolenie”).
Zakres usługi obejmuje
a. Zapewnienie zakwaterowania dla uczestników Szkolenia,
b. Zapewnienie zaplecza szkoleniowego dla prowadzenia szkolenia teoretycznego oraz praktycznego,
c. Zapewnienie wyżywienia na uczestników Szkolenia,
d. Zapewnienie ciągłych przerw kawowych w miejscu szkolenia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje zadania w sposób odpowiadający powierzonym do wykonywania
zadaniom, w sposób odpowiadający profesjonalnemu charakterowi działalności oraz zgodnie z celem i przedmiotem
działania Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1 do Umowy oraz Ofercie wykonawcy stanowiącej
załącznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę oraz zaplecze techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
i zobowiązuje się świadczyć usługi przy zachowaniu najwyższych standardów.
W szkoleniu weźmie udział ok. 220 osób (uczestnicy i wykładowcy). Podana liczba uczestników szkolenia jest orientacyjna,
dokładna liczba osób zostanie podana w terminie tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia.
Zamawiający gwarantuje Wykonawcy udział w szkoleniu 140 osób.
§2
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena za udział w szkoleniu jednego uczestnika wynosi ………………….. zł (słownie: .................... zł) netto powiększone
o obowiązujący w dacie płatności podatek VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowił iloczyn liczby uczestników biorących udział w Szkoleniu i ceny jednostkowej
określonej w ust. 1.
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Wynagrodzenie, wskazane ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, podatków, opłat
poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT.
Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.
Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy nr:………………………………
Za dzień zapłaty uznaje się datę wykonania polecenia płatności przez Zamawiającego.
Załącznik do faktury stanowić będzie protokół podpisany przez obie Strony, wskazujący na liczbę uczestników Szkolenia.

§3
Miejsce i termin wykonania zamówienia
1.
2.
3.
4.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy miejscem przeprowadzenia Szkolenia będzie ……………
Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniach 24-26 kwietnia 2019 r.
Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone 25 kwietnia 2019 r. (ok. 8-10 godz.) i 26 kwietnia 2019 r. (ok. 6 godzin) wg
programu przedstawionego Wykonawcy w terminie trzech tygodni od terminu przeprowadzenia Szkolenia.
W terminie trzech tygodni od terminu przeprowadzenia Szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy liczbę
uczestników biorących udział w Szkoleniu.
§4
Klauzula przestrzegania prawa i zasad etycznych WWF

1.

2.

3.

4.

WWF
zobowiązuje
się
do
przestrzegania
najwyższych
standardów
profesjonalizmu,
uczciwości
i etyki w miejscu pracy oraz w swoich działaniach. W związku z tym WWF przyjął Kodeks etyczny WWF oraz Politykę
przeciwdziałania oszustwom i korupcji WWF, które znajdują się pod linkiem: https://www.wwf.pl/etyka-w-wwf-polska.
To zobowiązanie ma fundamentalne znaczenie dla tworzenia skutecznych, trwałych i sprawiedliwych rozwiązań
dla dzisiejszych wyzwań środowiskowych. Uznając, że WWF jest tylko jednym z wielu podmiotów, które działają publicznie
na rzecz ochrony środowiska oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy, współpracownicy, wolontariusze, grantobiorcy,
wykonawcy i inne strony, z którymi współpracujemy, zobowiązują się do:
I. poszanowania praw człowieka i praw dziecka, przestrzegania praw pracowniczych:
a) poszanowania prawa do zdrowia i bezpieczeństwa,
b) sprawiedliwych wynagrodzeń i innych świadczeń, godzin pracy zgodnych z prawem, wolności zrzeszania się
i prowadzenia negocjacji zbiorowych,
c) zapobiegania dyskryminacji, nękania, nadużycia władzy i nierównościom płci w miejscu pracy oraz właściwej reakcji
na takie działania,
d) zapobiegania pracy przymusowej i przestrzegania ograniczeń pracy związanych z dziećmi oraz poszanowania
środowiska naturalnego, zgodnie z międzynarodowymi i polskimi przepisami prawa;
II. przestrzegania prawa w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, w tym ale wyłącznie w związku z ustawą
z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
i ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
III. uczciwości w korzystaniu z funduszy i aktywów, otrzymanych na mocy niniejszej Umowy. Strona Umowy
zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków w celu zapobiegania, wykrywania i reagowania
na ewentualne sprzeniewierzenie środków otrzymanych od WWF lub inne nielegalne zdarzenia;
IV. przestrzegania postanowień dotyczących poufności, w tym między innymi zakazu udostępniania poufnych
informacji biznesowych i danych osobowych chronionych przez obowiązujące przepisy.
Wykonawca gwarantuje, że nigdy nie oferował, nie dawał ani nie wyraził zgody na przekazanie jakiejkolwiek osobie
jakiejkolwiek zachęty lub nagrody (a także czegokolwiek, co może być uznane za zachętę lub nagrodę) w związku
z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie istnieje konflikt interesów, który skłonił WWF
do podpisania niniejszej Umowy ze Stroną Umowy.
Wykonawca niezwłocznie ujawni WWF na piśmie wszelkie konflikty interesów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na WWF.
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Wykonawca oświadcza, że będzie wymagał od innych osób lub podmiotów realizujących niniejszą Umowę (w tym swoich
pracowników lub podwykonawców) spełniania tych samych zobowiązań.
6. Za wszelkie działania bądź zaniechania pozostające w sprzeczności z wyżej przyjętymi na siebie zobowiązaniami Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się do naprawienia wszelkich wyrządzonych w ten sposób szkód.
7. W przypadku ustalenia przez WWF, że Wykonawca narusza wyżej przyjęte postanowienia, WWF ma prawo do rozwiązania
Umowy w trybie natychmiastowym oraz wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy do czasu wyjaśnienia
sprawy. W przypadku gdy doszło do naruszenia wyżej przyjętych postanowień, potwierdzonego przez niezależny audyt
lub prawomocny wyrok sądu, WWF ma prawo żądać zwrotu wszelkich środków finansowych przekazanych Wykonawcy
na mocy Umowy. WWF ma prawo także do odszkodowania na zasadach ogólnych.
8. W przypadku ustalenia przez WWF, że Wykonawca narusza wyżej przyjęte postanowienia, WWF ma prawo do wydania
publicznego oświadczenia w tej sprawie z podaniem firmy lub imienia i nazwiska Wykonawcy. Strony zgodnie ustalają,
że takie oświadczenie nie będzie stanowiło naruszenia dóbr osobistych lub renomy Wykonawcy.
9. Jeśli którykolwiek zapis niniejszej Umowy zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, zapis ten zostanie uznany
wyłączony z niniejszej Umowy i nie spowoduje nieważności ani niewykonalności pozostałych zapisów Umowy.
10. Wykonawca zawierając umowę z WWF jednocześnie potwierdza, że:
a) zapoznał się w całości z treścią Kodeksem etycznym WWF oraz Polityką przeciwdziałania oszustwom i korupcji WWF,
które znajdują się pod linkiem: https://www.wwf.pl/etyka-w-wwf-polska,
b) rozumie on swoje obowiązki związane z przestrzeganiem Kodeksu oraz Polityki oraz zobowiązuje się do jej
przestrzegania w całości.
§5
Sankcje umowne
1.

2.
3.

W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. w wysokości 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 2 w przypadku braku zapewnienia przez
Wykonawcę miejsca i odpowiedniego zaplecza do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego
lub praktycznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
b. w wysokości 1500 zł netto, w przypadku braku zapewnienia miejsca noclegowego dla uczestnika
Szkolenia, osobno wobec każdego uczestnika, któremu nie zapewniono noclegu,
c. w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 2 w przypadku braku zapewnienia przez
Wykonawcę transportu do miejsca Szkolenia i z powrotem, w przypadku oddalenia miejsca noclegu
od miejsca szkolenia o więcej niż 1 kilometr,
d. w wysokości 15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 2 w przypadku braku zapewnienia przez
Wykonawcę posiłków wegańskich,
e. w wysokości 3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 2 w przypadku braku zapewnienia przez
Wykonawcę:
i. Napojów wyłącznie w dużych, zbiorczych opakowaniach,
ii. Wody z kranu (o ile potwierdzona dobra jakość; jeśli butelkowana - tylko duże butelki),
iii. Owoców, warzyw: sezonowych (min. 50 % ),
iv. Braku plastikowych, jednorazowych naczyń, sztućców, opakowań.
Osobno za wobec każdego z wyżej wymienionych.
W przypadku powstania szkody przewyższającej określone w ust. 1 kary umowne, Zamawiający ma prawo
do dochodzenia dalszych roszczeń na zasadach ogólnych.
Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy.
§8
Postanowienia końcowe

1.

Integralną częścią niniejszej Umowy jest:
a. Opis przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1,
b. oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2,
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c. Zapytanie ofertowe stanowiące załącznik nr 3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

[____________]
Zamawiający

[______________]
Wykonawca

