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ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USLUGĘ AKTUALIZACJI STRONY BŁĘKITNEGO PATROLU
I.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja strony Błękitnego Patrolu w ramach projektu „Ochrona
ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4
osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
II.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

Zamawiający informuje, iż w związku z przedłużeniem czasu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia w związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień na zadane pytania, Zamawiający
przedłuża termin wykonania zamówienia o 10 dni każdy termin wynikający z Zapytania ofertowego w
następujący sposób:
Termin na wykonanie aktualizacji strony – 15 czerwca 2020 r. + 10 dni
Termin na przedstawienie pierwszej wersji aktualizacji strony – 15 maja 2020 r. + 10 dni
Testowanie wersji i nadesłanie uwag przez Zamawiającego - 25 maja 2020 r.+ 10 dni
Uwzględnienie poprawek i przesłanie zaktualizowanej wersji bloga – 31 maja 2020 r. + 10
dni
Ponowne testowanie i nadesłanie ostatnich poprawek od użytkowników - 7 czerwca 2020 r.
+ 10 dni
Przedstawienie ostatecznej wersji aktualizacji strony 15 czerwca 2020 r. + 10 dni
III.

Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca winien wykazać się posiadaniem co najmniej 3 letniego doświadczenia w obszarze
objętym zamówieniem, co wykaże na podstawie załączonego portfolio lub poprzez umieszczenie w
treści oferty linków do wykonanych stron internetowych wskazujących na datę wykonania strony.
IV.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków

1.
2.
3.
4.
5.

Oferta Wykonawcy (Zał. nr 2),
Przedstawienie portfolio wykonanych prac
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3)
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4)
Klauzula informacyjna RODO (Zał. nr 5)

V.

Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
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1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:
cena [C] – 50%,
Jakość wykonywanych dzień – 30%,
Prezentacja założeń zmian strony [P] – 20%.
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”: zostaną obliczone na
podstawie wzoru:
➢

kryterium – cena brutto za świadczenie usługi, oceniane według poniższego wzoru:
Cmin
X1 =
* 50 pkt.
Co
Gdzie
C min – oznacza cenę najniższą spośród złożonych ofert
Co – oznacza cenę oferty badanej

➢

kryterium – Jakość wykonywanych dzieł [J]

Wykonawca dołączy do oferty link do 3 opracowanych przez siebie stron internetowych o zbliżonym
do przedmiotu niniejszego zamówienia charakterze lub portfolio złożonych ofert.
W ramach wskazanego kryterium Zamawiający oceni każdą stronę internetową odrębnie pod kątem:
1. jej treści (użyteczności i nawigacji)
2. dostępności dla wszystkich użytkowników (dostępna dla wszystkich, dla niepełnosprawnych,
różnorodność sprzętu, różnorodność oprogramowania,
3. jakości technicznej
4. dopracowania szczegółów
5. strony wizualnej
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 30 pkt (=30% w kryterium oceny ofert).
Każdy z 3 członków Komisji przetargowej dokona niezależnej oceny przedstawionego portoflio,
przyznając łącznie wszystkim stronom jednego wykonawcy max. 10 punktów.
Zsumowana liczba punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji przetargowej będzie
stanowić punktację przyznaną w ramach tego kryterium danemu wykonawcy.
➢
Kryterium - prezentacja założeń zmian strony
Maksymalnie 3 wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny
ofert wskazanych powyżej zostanie zaproszonych na rozmowę celem zaprezentowania założeń
proponowanych zmian. Rozmowa odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym
przez Strony.
W trakcie spotkania oferent ma przedstawić w ciągu maksymalnie 10 minut założenia zmian do stron
oraz przedstawi swoje propozycje zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Komisja przetargowa dokona wyboru wykonawcy mając na uwadze: zgodność założeń zmian z celami
zamówienia, uwzględnienie misji i wizji zamawiającego, oryginalność pomysłów, zasadność rozwiązań
technicznych itd. Komisja przetargowa składająca się z trzech członków przyzna Wykonawcom za
przeprowadzenie prezentacji max. 20 punktów.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawią taką samą punktację, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania
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wyboru oraz możliwość negocjowania przedstawionej ceny wybranej oferty. Zamawiający
może zaprosić Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny
zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej.
VI.

Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rjankowski@wwf.pl
w terminie do 04.05.2020 r. godz. 23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:
Zapytanie ofertowe: AKTUALIZACJA STRONY BŁĘKITNEGO PATROLU
VII.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Rafał Jankowski 785881435
VIII.
1.

Uwagi końcowe
Zamawiający poinformuje na życzenie Oferenta o wynikach postepowania, natomiast
z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy.
2.
Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
3.
Zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie
konkurencyjności.
4.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
5.
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu, w tym
kosztów rozmowy kwalifikacyjnej.
IX.
Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 5

Istotne postanowienia umowy
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis Projektu pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16
Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków
(sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami
antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie
ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt.
ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a
także monitoring tras migracyjnych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów)
nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana jest
działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz
ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc
lęgi morskich ptaków przed antropopresją.
Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko czynna
ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, czego
dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków i
ptaków morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te
gatunki. W tym celu ramach projektu, jako dobra praktyka, zostaną rozpowszechnione instrukcje dla
społeczności lokalnych i turystów. W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska
morskiego będą się odbywały cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę
ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczyni się m.in. do
budowania akceptacji dla ochrony morświna i pozostałych gatunków objętych projektem wśród
głównych interesariuszy, co w dłuższej perspektywie powinno skutkować redukcją zagrożeń dla ssaków
i ptaków morskich.

Zakres zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy/wybranych Wykonawców
Modyfikacje na stronie https://chronbaltyk.pl/ - Utworzenie sekcji serwisu dostępnej po
rejestracji/zalogowaniu
Rejestracja/logowanie:
- dodanie modułu rejestracji/logowania
- konto użytkownika – możliwość edycji swoich danych z poziomu profilu, udostępnianie
wybranych danych innym użytkownikom, możliwość wysyłania wiadomości/zapytań do innych
użytkowników
- informacja o przetwarzaniu danych, polityka prywatności, zgody marketingowe
- regulamin korzystania z serwisu – wymagana akceptacja przy rejestracji
Część serwisu dostępna dla zalogowanych:
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Po zalogowaniu jako strona główna hub z ostatnio opublikowanymi treściami + widget z
kalendarzem na którym oznaczone będą najbliższe wydarzenia
Dodatkowe submenu (sidebar):
Powiadomienia
- Szkolenia z podziałem na kategorie/podkategorie – na podstronie dostępne
filtry/wyszukiwarka
- Materiały edukacyjne – jw.
- Materiały podstawowe
- Baza wiedzy
- Forum
- Archiwum (stary blog https://patrol.wwf.pl/) przekierowanie lub import wszystkich
materiałów
Konto użytkownika
Opcja wylogowania
Opcja usunięcia konta
Integracja z GetResponse – formularz zapisu na newsletter
Wpięcie kodów Google Analytics
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Załącznik Nr 6
Istotne postanowienia umowy
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa zawierająca co najmniej następujące
postanowienia:

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.
3.

§ 1 Przedmiot Umowy.
Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) jest wykonanie usługi Aktualizacji
strony internetowej Błękitnego Patrolu przez Wykonawcę (zwanej dalej: „Usługą”), której
dokładny opis (specyfikacja) został wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.
Usługa jest finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.Projekt: „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”
nr POIS.02.04.00-00-0021/16
§ 2 Sposób wykonania Usług. Zobowiązania Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę w sposób określony przez WWF, zgodnie
z ofertą i specyfikacją, które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy, z należytą starannością,
rzetelnością, a także w sposób profesjonalny, przyjęty dla tego typu usług.
Wykonawca nie podlega kierownictwu WWF, co nie wyłącza tego, że jest zobowiązany
stosować się do wskazań WWF co do jakości wykonywanych Usług.
Wykonawca zobowiązany do wykonywania Usług osobiście. Wykonawca nie może
powierzyć wykonywania Usługi lub jej części innym osobom bez wcześniejszej zgody WWF
w formie dokumentowej. Nie dotyczy to jednak pracowników lub stałych
współpracowników Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonania Usług, a także
odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, pozwalające mu w szczególności
na wykonanie Usług.
Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią
bez wcześniejszej zgody WWF wyrażonej w formie dokumentowej.
W przypadku wadliwego wykonania Usługi, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian
lub poprawek zgodnie ze wskazówkami WWF w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych
od chwili otrzymania wezwania w formie dokumentowej.
§ 3 Termin wykonania Usług
Wykonawca będzie wykonywał Usługi w miejscu i czasie uzgodnionym przez Strony.
Rozpoczęcie wykonywania Usług nastąpi w dniu […].
Poniższe etapy realizacji Usługi, będą wykonane najpóźniej do dnia:
a) Wykonanie aktualizacji strony – do dnia 25 czerwca 2020 roku;
b) Przedstawienie pierwszej wersji aktualizacji strony do dnia 25 maja 2020 roku;
c) Testowanie wersji i nadesłanie uwag przez Zamawiającego do dnia 4 czerwca
2020 roku;
d) Uwzględnienie poprawek i przesłanie zaktualizowanej wersji bloga do dnia
10 czerwca 2020 roku;
e) Ponowne testowanie i nadesłanie ostatnich poprawek od użytkowników
do dnia 17 czerwca 2020 roku;
f) Przedstawienie ostatecznej wersji aktualizacji strony 25 czerwca 2020 roku.
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4.
5.

Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania Usług, zgodnie z uzgodnionym
przez Strony harmonogramem. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy.
W przypadku opóźnień w wykonaniu Usług, Wykonawca powiadomi niezwłocznie WWF
o fakcie opóźnienia oraz o jego przyczynach w formie dokumentowej.

§ 4 Klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych
W przypadku gdy w związkyu z wykonywaniem niniejszej umowy powstanie Utwór, z chwilą
ustalenia Utworu, choćby był nieukończony, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na WWF w pełnym zakresie autorskie prawa
majątkowe do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Utworem,
powstałym w związku lub w celu wykonania Usługi w całości lub w części, bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji, w tym w celu
wykorzystywania Utworu w działaniach reklamowych lub promocyjnych dotyczących WWF:
a. w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego
w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie,
w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
b. tłumaczenia, przystosowania i zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
c. rozpowszechniania, w tym najmu lub użyczenia, programu komputerowego lub jego
kopii.
2. Wykonawca przenosi na WWF prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do Dzieła.
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Dzieło jest wolne od wad prawnych lub wad
fizycznych, nie narusza żadnych dóbr osobistych, nie zawiera zapożyczeń, ani elementów
innych utworów chronionych prawem autorskim. W przypadku wystąpienia z roszczeniami
przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z eksploatacją Dzieła przez WWF, Wykonawca
zobowiązuje się do złożenia wszelkich wyjaśnień, przystąpienia do ewentualnego sporu
sądowego oraz pokrycia wszelkich kosztów lub strat po stronie WWF związanych z tym
roszczeniem.
4. Wykonawca zobowiązuje się bezterminowo do niewykonywania autorskich praw
osobistych i niniejszym upoważnia WWF do wykonywania tych praw przez WWF.
1.

1.

2.
3.
4.

§ 5 Wynagrodzenie (osoba fizyczna)
Z tytułu należytego wykonania Usługi WWF zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
[…] zł (słownie: […] zł). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i należności na rzecz
Wykonawcy wynikające z wykonania niniejszej Umowy.
Wskazana powyżej kwota wynagrodzenia jest kwotą brutto: wynagrodzenie zostanie
pomniejszone o należne składki i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Rachunek powinien być wystawiony przez Wykonawcę i dostarczony WWF za
pośrednictwem poczty e-mail na adres: […] po wykonaniu Umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w
terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy rachunku.

lub
§ 5 Wynagrodzenie (osoba prawna)
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1.

2.
3.
4.
5.

5.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Z tytułu należytego wykonania Usługi WWF zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości […] zł (słownie: […]. zł) netto. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należy
podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką w chwili wystawienia faktury. Wynagrodzenie
obejmuje wszelkie koszty i należności na rzecz Wykonawcy wynikające z wykonania niniejszej
Umowy.
Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu Umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane na fakturze konto bankowe w
terminie 14 dni od otrzymania przez WWF faktury od Wykonawcy.
Za dzień płatności uznaje się datę wykonania polecenia zapłaty przez WWF.
Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT,
przesłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres […]. WWF wyraża zgodę na
otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
§ 6 Zmiana Umowy. Rozwiązanie / Odstąpienie od Umowy.
Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jako aneks do Umowy.
Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia
ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, gdy:
a. Wykonawca wykonuje Usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową;
b. Wykonawca opóźnia się w realizacji Umowy o więcej niż 7 dni roboczych;
c. Wykonawca nie przystąpił do wykonania Umowy w terminie wskazanym w § 3 ust.
2 Umowy.
Prawo odstąpienia może być wykonane przez Zleceniodawcę najpóźniej w ciągu 14 dni od
powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia od Umowy.
Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie dokumentowej.
W razie odstąpienia od Umowy przez WWF z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej,
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez WWF na
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie 7 dni od doręczenia
Wykonawcy zestawienia tych kosztów w formie dokumentowej.
Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn.
§ 7 Zachowanie poufności
Informacje poufne są to informacje, jakie WWF przekuje Wykonawcy w związku z zawarciem
lub wykonaniem Umowy i które nie mogą być wykorzystywane w innym celu niż określonym
przez WWF.
Za informacje poufne uważa się w szczególności wszelkie informacje pisemne, ustne bądź
zapisane na nośnikach, odnoszące się do działalności WWF, w tym, ale nie wyłącznie:
informacje dotyczące polityki finansowej WWF, strategii, wynagrodzeń, programów rozwoju
WWF, programów operacyjnych, umów zawartych przez WWF, korespondencji biznesowej,
danych osobowych i sposobu ich zabezpieczania.
Informacje, które nie będą traktowane przez Strony jako poufne, to informacje i dokumenty,
w stosunku do których Strony są w stanie udowodnić, że są publicznie dostępne bez
naruszenia Umowy przez Wykonawcę.
Obowiązek zachowania tajemnicy informacji nie dotyczy informacji lub danych:
a) które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia Umowy
przez Wykonawcę;
b) których ujawnienie stanowi obowiązek na mocy przepisów prawa lub decyzji
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właściwych, uprawnionych do tego organów.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b), Wykonawca poinformuje WWF w formie
dokumentowej o obowiązku ujawnienia ze wskazaniem jakich informacji lub danych to
dotyczy.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje Wykonawcę w trakcie obowiązywania
Umowy, jak i po jej ustaniu, niezależnie od przyczyn, przez okres 10 lat.
§ 8 Odpowiedzialność za szkody
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu poniesione
przez WWF lub osoby trzecie, a powstałe w wyniku lub w związku z wadliwym
wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy i usuwaniem wad.
W razie wystąpienia szkody, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym
WWF oraz podjąć wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia i zapobieżenia
dalszemu zwiększeniu, a następnie obowiązany jest we właściwy sposób ją naprawić na koszt
własny, chyba że szkoda została spowodowana wyłącznie na skutek celowego działania lub
zaniechania WWF.
§ 9 Kary umowne
Zleceniodawca naliczy Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku niedotrzymania terminów wykonania Umowy określonych w § 3 ust. 2 i 3
Umowy w wysokości 1 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia;
b) w przypadku niedotrzymania terminu na dokonanie poprawek w terminie określonym w
§ 2 ust. 6 Umowy w wysokości 1 % ceny brutto określonej § 5 ust. 1 Umowy, za każdy
dzień opóźnienia;
c) w przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę nieprawidłowości, rażących zaniedbań,
niedbałości w czasie realizowania Umowy, w wysokości 20% ceny brutto określonej § 5
ust. 1 Umowy.
Za każdy stwierdzony przez WWF przypadek naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności
określonej w § 7 Umowy, WWF może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000
zł (dziesięć tysięcy) złotych.
Jeżeli szkoda poniesiona przez WWF w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, WWF uprawniona
jest do odszkodowania na zasadach ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek WWF wskazany w
wezwaniu do zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania. Wezwanie może mieć
formę dokumentową.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1-4 z
przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 10 Siła wyższa
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem
zewnętrznym:
a) o charakterze niezależnym od Stron Umowy oraz
b) którego Strony Umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz
c) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności oraz
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d) którego nie można przypisać drugiej Stronie, w tym w szczególności powódź, pożar i
inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
promieniowanie lub skażenia, epidemie i pandemie.
W razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 powyżej terminy wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może
należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą
Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie
zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu
wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie
poszukiwać wszelkich rozsądnych, alternatywnych środków działania, możliwych mimo
zaistnienia okoliczności siły wyższej lub zapobiegać rażącym stratom.
W razie konieczności podjęcia środków zapobiegających negatywnym skutkom wystąpienia
siły wyższej dla którejkolwiek ze Stron, Strony mogą podjąć negocjacje umożliwiające:
a) odstąpienie od ustalenia, wymiaru lub żądania zapłaty kar umownych,
b) zmianę terminu wykonania zamówienia w całości lub w części,
c) odstąpienie od Umowy w całości lub w części bez konieczności zapłaty przez
Wykonawcę kar umownych,
d) zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu Umowy,
e) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11 Klauzula zgodności z prawem i zasadami etycznymi WWF
1. 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.
2. 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:
a. poszanowania praw człowieka i praw dziecka, przestrzegania praw pracowniczych:
i. poszanowania prawa do zdrowia i bezpieczeństwa,
ii. sprawiedliwych wynagrodzeń i innych świadczeń, godzin pracy zgodnych z prawem,
wolności zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych,
iii. zapobiegania dyskryminacji, nękania, nadużycia władzy i nierównościom płci w
miejscu pracy oraz właściwej reakcji na takie działania,
iv. zapobiegania pracy przymusowej i przestrzegania ograniczeń pracy związanych z
dziećmi oraz poszanowania środowiska naturalnego, zgodnie z międzynarodowymi
i polskimi przepisami prawa;
b. przestrzegania prawa w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, w tym, ale nie
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;
c. 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;
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przestrzegania postanowień dotyczących poufności, w tym między innymi zakazu
udostępniania poufnych informacji biznesowych i danych osobowych chronionych przez
obowiązujące przepisy.
3. 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.
4. Wykonawca niezwłocznie ujawni WWF na piśmie wszelkie konflikty interesów, które
mogłyby negatywnie wpłynąć na WWF.
5. 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 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 Kodeksem etycznym WWF oraz Polityką przeciwdziałania
oszustwom i korupcji WWF, które znajdują się pod linkiem: https://www.wwf.pl/etykaw-wwf-polska,
b. rozumie on swoje obowiązki związane z przestrzeganiem Kodeksu oraz Polityki oraz
zobowiązuje się do jej przestrzegania w całości.

1.

2.

§ 12 Rozstrzyganie sporów
Strony będą dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć w
związku z wykonaniem Umowy. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory wynikające z
realizacji Umowy lub mające z nią związek będą rozwiązywane w trybie mediacji przez
mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w
Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania
wniosku o mediację.
W przypadku nierozwiązania sporu na drodze ugodowej lub w toku mediacji, właściwym do
rozstrzygnięcia sporów w związku z wykonaniem Umowy będzie sąd właściwy miejscowo
dla siedziby WWF.
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§ 13 Kontakt pomiędzy stronami. Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do kontaktowania się pomiędzy sobą za pomocą poczty tradycyjnej,
poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
2. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w trakcie i w celu realizacji Umowy:
• Ze strony WWF: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny.
• Ze strony Wykonawcy: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres
korespondencyjny.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jako aneks do
Umowy.
4. Każdorazowa zmiana danych skazanych w ust. 2 zobowiązuje Stronę do poinformowania
drugiej Strony o takiej zmianie w formie dokumentowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od dnia zmiany.
5. W razie niepoinformowania WWF o zmianie danych wskazanych w ust. 2 Umowy,
korespondencję wysłaną na dotychczasowe dane do kontaktu uważa się za skutecznie
doręczoną.
6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy
zostało uznane za nieważne, Umowa pozostaje w pozostałej części ważna. W przypadku, o
którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnych
postanowień Umowy nowymi postanowieniami o treści najbardziej zbliżonej celem
postanowień nieważnych.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
8. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w
Załącznik nr 2 do Umowy.
9. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

