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Załącznik nr 5 
Istotne postanowienia umowy 

 
Umowa na wykonanie i dostawę umundurowania, wyposażenia oraz materiałów drukowanych dla 

wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF 

 
nr […] 

 
zawarta […] w Warszawie 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 „WWF” lub „Zamawiającym”; 
 
a 
 
imię i nazwisko, adres, PESEL (osoba fizyczna) / imię nazwisko prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą […] imię nazwisko z siedzibą w […], adres, NIP […], REGON […] / w przypadku spółek prawa 
handlowego zawsze proszę o podawanie mi nr KRS, zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
WWF i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” 
 

§ 1 Przedmiot Umowy. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) jest wykonanie i dostawa umundurowania/ 

wyposażenia/ materiałów drukowanych („Przedmiot umowy”).  
2. Szczegółowy wykaz Przedmiotu umowy, jego jakości, wymaganych parametrów i ilości jest określony 

w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

§ 2 Sposób wykonania i odebrania Sprzętu. Zobowiązania Wykonawcy. Gwarancja. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy w sposób określony przez WWF, zgodnie z 

Opisem Przedmiotu Zamówienia i Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy w 
ustalonym przez Strony terminie.  

2. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym WWF 
wskaże czy odbierze Przedmiot umowy bez zastrzeżeń, czy zażąda dokonania określonych poprawek. 
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez WWF, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 
poprawek i przekazania Przedmiotu umowy do ponownego odbioru w ciągu maksymalnie 7 dni od 
uzyskania informacji.  
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4. Za dzień końcowego przekazania Przedmiotu umowy Strony uważają dzień odbioru przez WWF bez 
zastrzeżeń. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy samodzielnie, w sposób profesjonalny i zgodnie z 
zawodowym charakterem prowadzonej działalności. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania 
Przedmiotu Umowy lub jego części innym osobom bez wcześniejszej zgody WWF. 

6. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych lub prawnych. 
Wykonawca udziela WWF gwarancji jakościowych i ilościowych na Przedmiot umowy. W przypadku 
stwierdzenia przez WWF wad w dostarczonym Przedmiocie umowy (w całości lub w części), 
Wykonawca zobowiązuje się, w ramach gwarancji, do wymiany Przedmiotu umowy (w całości lub w 
części) na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.  

 
§ 3 Termin realizacji Umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa zostanie wykonana do dnia 15 marca 2021 r.  
 

§ 4 Wynagrodzenie (osoba fizyczna)  
1. Z tytułu wykonania Umowy WWF zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […] zł 

(słownie: […] zł). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i należności na rzecz Wykonawcy 
wynikające z wykonania niniejszej Umowy.  

2. Wskazana powyżej kwota wynagrodzenia jest kwotą brutto: wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 
zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

3. Rachunek powinien być wystawiony przez Wykonawcę i dostarczony WWF za pośrednictwem poczty 
e-mail na adres: […] po wykonaniu Umowy, tj. po zawarciu w formie dokumentowej protokołu 
zdawczo-odbiorczego Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 
30 dni od otrzymania od Wykonawcy rachunku. 
  

lub 
 

§ 4  Wynagrodzenie (osoba prawna) 
1. Z tytułu wykonania Umowy WWF zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 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.   

2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu Umowy, tj. po zawarciu w formie 
dokumentowej protokołu zdawczo-odbiorczego Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane na fakturze konto bankowe w terminie 30 dni 
od otrzymania przez WWF faktury od Wykonawcy. 

4. Za dzień płatności uznaje się datę wykonania polecenia zapłaty przez WWF. 
5. 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.  
 

§ 5 Zmiana Umowy. Odstąpienie od Umowy. 
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1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie dokumentowej jako aneks 
do Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Umowy tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał wykonać Umowę w czasie umówionym, WWF może bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadkach, gdy: 

a.  Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową; 
b.  Wykonawca opóźnia się w realizacji Umowy o więcej niż 3 dni robocze. 

4. Prawo odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 14 dni od powzięcia 
wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy 
nastąpi w formie dokumentowej.  

5. W razie odstąpienia od Umowy przez WWF z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 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.  

6. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, 
Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Umowy innej osobie na koszt 
Wykonawcy. 
 

§ 6 Kary umowne 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

a. w przypadku niedotrzymania terminu wykonania Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy w 
wysokości 5 % ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

b. w przypadku niedotrzymania terminu na dokonanie poprawek określonym w § 2 ust. 3 w 
wysokości 3 % ceny brutto określonej § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

c. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, rażących zaniedbań, 
niedbałości w czasie realizowania Umowy, w wysokości 5 % ceny brutto określonej § 4 ust. 1 
Umowy. 

2. 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. 

3. 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.  

 


