ZAŁĄCZNIK NR 4
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA
Oferent i instytucja zamawiająca zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu
uniknięcia praktyk korupcyjnych w trakcie procedury przetargowej i podczas realizacji zamówienia.
Na potrzeby niniejszej klauzuli za "praktyki korupcyjne" uważa się oferowanie łapówki, upominków,
gratyfikacji lub prowizji dla jakiejkolwiek osoby jako zachęty lub nagrody za wykonanie lub
powstrzymanie się od jakichkolwiek czynności związanych z udzieleniem zamówienia lub
wykonaniem umowy już zawartej z instytucją zamawiającą.
Instytucja zamawiająca zobowiązuje się, że jej personel nie będzie żądał ani akceptował, osobiście lub
za pośrednictwem członków rodziny, żadnych łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji
związanych z przetargiem. Instytucja zamawiająca wykluczy z postępowania przetargowego wszystkie
znane podejrzane osoby.
Oferent i, jeśli dotyczy, jego podwykonawcy i partnerzy realizujący wspólne przedsięwzięcia,
zobowiązują się podczas swojego uczestnictwa w procedurze przetargowej i podczas realizacji
zamówienia do przestrzegania następujących zasad stanowiących, że:


nie zapłacili i nie będą oferować ani płacić łapówek, upominków, gratyfikacji lub prowizji
w celu otrzymania lub zachowania zlecenia;



nie byli i nie będą w zmowie z innymi oferentami, aby w jakikolwiek sposób sfałszować lub
wpłynąć na proces przetargowy;



ujawnią instytucji zamawiającej i audytorom wybranym przez instytucję zamawiającą
wszelkie płatności dokonane w związku z udzieleniem danego zamówienia każdemu (w tym
agentom, brokerom lub innym pośrednikom). Dotyczy to płatności dokonywanych
bezpośrednio, a także za pośrednictwem członków rodziny lub innych stron trzecich.

Jeżeli oferent przed otrzymaniem zamówienia lub w trakcie realizacji umowy dopuścił się naruszenia
zasad dotyczących klauzuli antykorupcyjnej, instytucja zamawiająca ma prawo do wykluczenia
oferenta z procesu przetargowego.
Oferent akceptuje, że naruszenie klauzuli antykorupcyjnej może spowodować unieważnienie
przetargu lub przedterminowe wypowiedzenie umowy przez instytucję zamawiającą.
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zgłaszania podejrzanych naruszeń lub
antykonkurencyjnych zachowań oferenta właściwemu organowi regulacyjnemu oraz dostarczenia mu
wszelkich istotnych informacji.
Umawiające się strony powinny mieć na uwadze, że sankcje ustalone w wyniku naruszenia klauzuli
antykorupcyjnej nie wykluczają, nie zastępują ani nie zmieniają w żaden sposób sankcji karnych,
cywilnych, dyscyplinarnych lub administracyjnych ustanowionych przez prawo.
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