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Umowa …………………………..

Projekt umowy

na dostawę odzieży ochronnej BHP dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana
Liszewskiego w Braniewie odbywających płatny staż zawodowy w ramach projektu pn. „ZSZ –

kształcenie zawodowe na plus” RPWM.02.04.01-28-0008/20 realizowanego przez Zespół Szkół
Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia Mazury na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
– projekty konkursowe”
Zawarta w dniu ……………….r.
pomiędzy
Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie,
ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo
reprezentowanym przez:
Joanne Sokół - Dyrektora,
przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Klaman - Głównej Księgowej,
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………….……………...
reprezentowanym przez ……………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą
§1
Przedmiot umowy
Dostawa odzieży ochronnej bhp dla uczniów ZSZ odbywających płatny staż zawodowy w ramach
projektu pn. „ZSZ – kształcenie zawodowe na plus” RPWM.02.04.01-28-0008/20 realizowanego przez
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego – projekty konkursowe”.
1.

Wykonawca zobowiązany jest:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odzieży roboczej bhp do Zespołu Szkół Zawodowych
im. Jana Liszewskiego w Braniewie, ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo, która będzie zgodna z opisem
przedmiotu zamówienia oraz treścią oferty złożonej przez Wykonawcę stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy. Dostawa do miejsca odbioru (ZSZ w Braniewie) odbywa się na koszt Wykonawcy.
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: ……………………………..
§2
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Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Szkół Zawodowych im. Jana
Liszewskiego w Braniewie, ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo, tel: 55 243 26 06, mail:
sekretariat.zszbraniewo@gmail.com
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego możliwy
jest pod numerem nr tel. 55 55 243 26 06, lub adresem email: sekretariatzszbraniewo@gmail.com
Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zakupu odzieży ochronnej bhp w ramach
projektu RPO 2.4.1. pn. „ZSZ – kształcenie zawodowe na plus”, znak sprawy: 06/21/kształcenie
zawodowe na plus. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez
okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.
Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
§3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie oraz niezbędną wiedzę do należytego
wykonania usługi objętego przedmiotem umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi
uprawnieniami, zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§4
1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji, dotyczących
przedmiotu umowy.
2. O wszelkich istotnych dla przedmiotu umowy zmianach, a w szczególności mogących zagrozić
terminowości realizacji niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni roboczych.
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§5
Strony ustaliły cenę za wykonanie całego przedmiotu umowy na kwotę: …………….. zł brutto, (słownie:
…………………... zł brutto …../100 gr)
Kwota netto: ……………...zł, VAT …………………………...
1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę

w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest wykonanie umowy (na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego). Płatność następuje w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia faktury
z protokołem.
3. W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana

niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za spóźnienie.
4. Faktura musi zawierać pozycje znajdujące się w przedstawionym formularzu ofertowym.
5. Fakturę należy wystawić na:

NABYWCA:
POWIAT BRANIEWSKI
PL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2
14-500 BRANIEWO
NIP: 582-160-80-53
ODBIORCA:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA LISZEWSKIEGO W BRANIEWIE
UL. GDAŃSKA 19
14-500 BRANIEWO
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za dostawę, która będzie nie zgodna

z opisem przedmiotu zamówienia oraz ponownego przeprowadzenia tej dostawy na koszt
Wykonawcy w przypadku, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne uprawnione
instytucje kontrola wykaże nieprawidłowości w realizacji umowy.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kary umownej za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach:
-za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy – 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 5%
wynagrodzenia całkowitego brutto,
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-za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - 5%
wynagrodzenia całkowitego brutto.
2. Wykonawca dokonuje zapłaty kary umownej, na pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie
do 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego w tym wezwaniu.
3. Niezależnie od kar umownych strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania do pełnej
wartości poniesionej szkody.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu wykonania niniejszej
umowy przez Wykonawcę.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin
realizacji umowy.
b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy– zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy.
c) zaistnienia siły wyższej – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy.

§8
Strony uzgodniły, że wszelkie sprawy organizacyjne i merytoryczne związane z realizacją niniejszej
umowy będą ustalane pomiędzy Wykonawcą a Koordynatorem Projektu.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 10
Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów powstałych przy realizacji niniejszej umowy
jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
- załącznik nr 1 formularz ofertowy

Kontrasygnata Głównej Księgowej

Zamawiający

Wykonawca

