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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 10/RJ/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r.   

 

 ZAPYTANIE  OFERTOWE  

na dostawę lunet ze statywami i głowicą dla Błękitnego Patrolu WWF i Grupy Badawczej Ptaków 

Wodnych KULING 

 

I. Oznaczenie Projektu 

Realizacja usługi przygotowania i dostarczenia lunet wraz ze statywami i głowicą dla Błękitnego Patrolu 

WWF i Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING, które wykorzystywane będą w trakcie interwencji 

prowadzonej 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. 
 

II. Tryb zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest  w formie zapytania ofertowego.  
  

III. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przygotowania i dostarczenia lunet wraz ze statywami 

i głowicą dla Błękitnego Patrolu WWF i Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na dwie części: 

Część A – przygotowanie i dostarczenie siedmiu lunet wraz ze statywem i głowicą dla Błękitnego 

Patrolu WWF a także wysyłką do sześciu lokalizacji 

Część B – przygotowanie i dostarczenie pięciu lunet wraz ze statywem i głowicą dla Grupy 

Badawczej Ptaków Wodnych KULING a także wysyłką do jednej lokalizacji. 

3. Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub dwie części zamówienia.  

4. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w Załączniku nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

IV. Kod CPV 

38600000-1 – Przyrządy optyczne 
 

V. Termin wykonania zamówienia 

Ostateczny termin realizacji – do 6 kwietnia 2021 r.  
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.  
 

VII. Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 
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1. Oferta Wykonawcy na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2  

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 3)  
 

VIII. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób 

przyznawania punktacji 
 

a. Cena brutto za jedną lunetę – 100 %  

 

Sposób dokonywania oceny: 

 

   CminA  

CA =        
CoA 

* 100 pkt. 

gdzie: 

CA  – wartość punktowa ocenianego kryterium 

CminA     – najniższa cena ze złożonych ofert 

CoA         – cena ocenianej oferty 
 
 

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 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. 
 

IX. Sposób obliczania ceny 

1. Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać w polskich 

złotych. 

2. Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, Wykonawca 

powinien wykonać z należytą starannością. 

3. Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w 

celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu całkowitego, 

jaki poniesie Zamawiający. 
 

X. Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: rjankowski@wwf.pl  

2. Ofertę należy złożyć do dnia 18 marca 2020 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty 

decyduje data doręczenia na pocztę mailową. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

mailto:rjankowski@wwf.pl
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4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru referencyjnego 

Zapytania ofertowego.   

5. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym etapie 

postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej oceny złożonej oferty. 
 

XI. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców którzy: 

1. są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu składa oświadczenie zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

XII. Tryb udzielania wyjaśnień  

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 

zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e‐mail: rjankowski@wwf.pl. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi, które opublikuje przy właściwym postępowaniu na 

swojej stronie internetowej: https://www.wwf.pl/o-nas/przetargi. 
 

XIII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania 

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany 

Wykonawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 

 

XIV. 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 Oferty 

mailto:mzadrag
mailto:ki@wwf.pl
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik nr 2 
Wzór Formularza Oferty 

 
FORMULARZ OFERTY 

na dostawę lunet ze statywami i głowicą dla Błękitnego Patrolu WWF i Grupy Badawczej Ptaków 
Wodnych KULING 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 10/RJ/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r.   

 

                
WYKONAWCA: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

Nazwa Wykonawcy lub Wykonawców 
występujących wspólnie 
(oraz Imię i nazwisko osoby  
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy / Wykonawców) 

 

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  
 

W nawiązaniu do prowadzonego przez Fundację WWF Polska postępowania na przygotowanie i 

dostarczenie lunet ze statywami i głowicą dla Błękitnego Patrolu WWF i Grupy Badawczej Ptaków KULING 

składam niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że: 

 

(Wykonawca wypełnia tabelę na te części na które składa ofertę)  

 

Oferuję realizację Część A Zamówienia za cenę: 

Cena brutto za jedną lunetę  …………………………. zł  

Cena brutto za realizację całości zamówienia  

(7 lunet) 

…………………………. zł 

 

Oferuję realizację Część B Zamówienia za cenę: 

Cena brutto za jedną lunetę  …………………………. zł  

Cena brutto za realizację całości zamówienia  

(2 lunety) 

…………………………. zł 
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1. Oświadczam, że: 
1. Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz 

oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach. 
2. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie i ilości 

określonej przez Zamawiającego. 
3. Zamówienie wykonamy sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom1. 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.: 
 

Firma (nazwa) Podwykonawcy Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę 

  

 
4. Ofertę niniejszą składam na ....... kolejno podpisanych i ponumerowanych stronach. 
5. Integralnymi częściami niniejszej oferty są: 
6. ……… 
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 
 
 
………............……………….dnia 
 
 
 ........................                                                      ............................................................. 
   (miejsce)                                                                                                                          (podpis Wykonawcy) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Zaznaczyć właściwe.  
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Załącznik nr 3 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 
 
....................., dnia ...............  
 
.................................................... 
Dane teleadresowe Wykonawcy  
 
 

Dotyczy zapytania ofertowego 10/RJ/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r.   
na dostawę lunet ze statywami i głowicą dla Błękitnego Patrolu WWF i Grupy Badawczej Ptaków 

Wodnych KULING 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany(a) 

...........................................................................................................................................................................
oświadczam, że ja-Wykonawca jestem/nie jestem (niepotrzebne skreślić) powiązany osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:  

a) uczestniczeniu w Radzie i Zarządzie Fundacji; 
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  
e) pełnomocnika;  
f) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) 
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 
 
 

......................................................  

Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
Klauzula informacyjna RODO 

 
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby 

fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Usypiskowej 11, 02-386 

Warszawa; tel. (22) 660 44 33;  faks (22) 660 44 32. 

2. Fundacja WWF Polska ustanowiła INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Jeśli masz pytania dotyczące 
przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nim skontaktować pisząc na adres email: daneosobowe@wwf.pl 

3. Podstawa prawna do korzystania z Twoich danych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli RODO przetwarzanie danych 
opiera się na następujących podstawach prawnych: 

• w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert, przetargów, ustanowienia lub realizacji umowy lub innych bezpośrednio 
powiązanych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

• w celu zabezpieczenia zobowiązań prawnych WWF(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

• w celu dochodzenia zgodnych z prawem interesów WWF, chyba że przeważają Państwa interesy lub podstawowe 
prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

4. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać przekazane innym firmom lub osobom prawnym, w 
szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, firmom mediów społecznościowych, kancelariom prawnym, 
firmom kurierskim, etc.) i władzom państwowym (np. urzędom skarbowym w związku  z informacjami podatkowymi). 

5. Retencja danych 

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to jest konieczne w celu, dla których są gromadzone - 
rozstrzygnięcia konkursu ofert lub przetargu, zawarcia umowy i jej realizacji oraz spełnienia wszelkich wymogów 
prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.  

W celu ustalenia, jak długo przechowujemy dane, patrzymy na kategorię danych i cel, dla którego je zebraliśmy.  Aby 
ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, 
potencjalne ryzyko szkód wynikłych z ich nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, cele, dla których przetwarzamy dane 
osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków lub rozwiązań prawnych. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację WWF Polska, przysługują Ci następujące prawa: 

• dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

   

Ja niżej podpisany(a) 

  

……………………………………………………………………………………………………………………oświadczam,  

że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO.  
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Załącznik nr 5 
Istotne postanowienia umowy 

 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

§ 1 Przedmiot Umowy. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) jest przygotowanie i dostarczenie lunet 

wraz ze statywami i głowicą dla Błękitnego Patrolu WWF i Grupy Badawczej Ptaków Wodnych 
KULING (zwanym danej „Sprzętem”).  

2. Szczegółowy wykaz Sprzętu, 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 lunety wraz ze statywami i głowicą w sposób określony przez 
WWF, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Ofertą Wykonawcy, które stanowią odpowiednio 
Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Umowy w ustalonym przez Strony terminie.  

2. Odbiór Sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym WWF wskaże czy 
odbierze Sprzęt bez zastrzeżeń, czy zażąda dokonania określonych poprawek. Wzór protokołu 
zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie 
zawarty w formie dokumentowej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, skanu lub platformy 
służącej podpisywaniu umów). 

 
 
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez WWF, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 

określonych poprawek i przekazania  lunet wraz ze statywami i głowicą do ponownego odbioru w 
ciągu maksymalnie 7 dni od uzyskania informacji.  

4. Za dzień końcowego przekazania lunet wraz ze statywami i głowicą Strony uważają dzień odbioru  
Sprzętu przez WWF bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią bez 
wcześniejszej zgody WWF wyrażonej w formie dokumentowej. 

6. 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 w formie 
dokumentowej. 

7. Wykonawca gwarantuje, że lunety wraz ze statywami i głowicą będą wolne od wad fizycznych lub 
prawnych. Wykonawca udziela WWF gwarancji jakościowych i ilościowych na Sprzęt. W przypadku 
stwierdzenia przez WWF wad w dostarczonych lunetach wraz ze statywami i głowicą (w całości lub w 
części), Wykonawca zobowiązuje się, w ramach gwarancji, do wymiany Sprzętu (w całości lub w 
części) na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia w formie 
dokumentowej.  

8. Wykonawca przekaże na rzecz WWF wszystkie dokumenty lub inne nośniki danych, które związane 
są z realizacją Umowy oraz na mocy Umowy przenosi własność tych dokumentów lub nośników na 
rzecz WWF.  
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§ 3 Termin realizacji Umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa zostanie wykonana do dnia 6 kwietnia 2021 r.  
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy Wykonawca poinformuje WWF bezzwłocznie w 

formie dokumentowej o fakcie opóźnienia i jego przyczynach.  
3. W przypadku opóźnienia powstałego z przyczyn wskazanych w ust. 2 termin wykonania Umowy 

zostanie wydłużony proporcjonalnie do czasu opóźnienia. 
 

§ 4  Wynagrodzenie  
1. Z tytułu wykonania Umowy WWF zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ……………………………….. zł. 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 Sprzętu 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. 
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 Odpowiedzialność za szkody 
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1. 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. 

2. 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. 

 
§ 7 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.  

 
§ 8 Rozstrzyganie sporów 

1. 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. 

2. 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.  

 
 

Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia  

2. Oferta Wykonawcy  

3. Protokół zdawczo-odbiorczy  

 

 

 

 


