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Załącznik nr 5
Istotne postanowienia umowy

§ 1 Przedmiot Umowy.
Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) jest realizacja usługi: przeprowadzenie szkoleń online dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i
ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. przez Wykonawcę (zwanej dalej:
„Usługą”), której dokładany opis (specyfikacja) został wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.
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§ 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 Usługi 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 Usługi, a także odpowiednią
wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, pozwalające mu w szczególności na wykonanie Usługi.
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 3 dni roboczych od chwili otrzymania
wezwania w formie dokumentowej.
§3
Termin wykonania Usług
Wykonawca będzie wykonywał Usługi w miejscu i czasie uzgodnionym przez Strony.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonywania Usług, zgodnie z uzgodnionym przez
Strony harmonogramem. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy.
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3. W przypadku opóźnień w wykonaniu Usługi, Wykonawca powiadomi niezwłocznie WWF o fakcie
opóźnienia oraz o jego przyczynach w formie dokumentowej.
§ 4 Wynagrodzenie (osoba fizyczna)
1. Za przeprowadzenie jednego szkolenia online WWF zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 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
należne składki i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Ostateczne rozliczenie będzie odbywać się na podstawie faktycznej ilości grup biorących udział w
szkoleniu (lecz nie mniej niż 50% zadeklarowanej liczby).
4. Rachunek powinien być wystawiony przez Wykonawcę i dostarczony WWF za pośrednictwem poczty email na adres: […] po wykonaniu Umowy.
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 21
dni od otrzymania od Wykonawcy rachunku.
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§ 4 Wynagrodzenie (osoba prawna)
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.
Ostateczne rozliczenie będzie odbywać się na podstawie faktycznej ilości grup biorących udział w
szkoleniu (lecz nie mniej niż 50% zadeklarowanej liczby).
Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu Umowy.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazane na fakturze konto bankowe w terminie 21 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.
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§ 5 Zmiana Umowy. Rozwiązanie / Odstąpienie od Umowy.
Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie dokumentowej 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 […] dni roboczych;
c. Wykonawca nie przystąpił do wykonania Umowy zgodnie z uzgodnionym przez Strony
harmonogramem 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.
Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia na
koniec miesiąca kalendarzowego / ewentualnie: Wykonawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych
przyczyn.

§ 6 Kary umowne
1. Zleceniodawca naliczy Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku niedotrzymania terminów wykonania Umowy określonych harmonogramem zgodnie z §
3 ust. 2 Umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w § 4 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 3 % ceny brutto określonej § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;
c) w przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę nieprawidłowości, rażących zaniedbań, niedbałości w
czasie realizowania Umowy, w wysokości 5 % ceny brutto określonej § 4 ust. 1 Umowy.
2. Za każdy stwierdzony przez WWF przypadek naruszenia przez Wykonawcę klauzuli poufności, WWF może
naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy) złotych.
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3. 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.
4. 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.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 z przysługującego mu
wynagrodzenia.

