
UMOWA Nr ……………… 
 
zawarta w dniu ……………………. w Lublinie, pomiędzy: 
 
Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin 

NIP 946 25 75 811, REGON 431019514 reprezentowaną przez: 
Panią Katarzynę Wawszczak  – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
im. Św. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Ametystowa 22, 20 – 577 Lublin 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym",  
a  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………zwaną dalej „Wykonawcą" 

 

treści następującej: 
 

 

§ 1 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 

Zamawiającemu  środków zaopatrzenia urologicznego pomocniczego oraz  

środków pielęgnacyjnych  na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie.  

2. Przedmiot dostawy  jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia 

………………….stanowiącej  integralną część  niniejszej umowy.  
 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 
lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację  
przedmiotu zamówienia. 
 

§ 3 

1. Towar, którego dostawa dotyczy Wykonawca zobowiązuje się  dostarczać  
sukcesywnie, w ilościach i z zachowaniem cen określonych w ofercie  przez 

cały okres trwania umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia 

stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, co spowoduje 

jednocześnie zmniejszenie należnego wykonawcy wynagrodzenia 

3. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie  rodzi       

negatywnych skutków finansowych dla Zamawiającego. 

4. Szczegółowy asortyment poszczególnych partii dostawy będzie każdorazowo 

ustalony przez strony telefonicznie , za pośrednictwem  poczty elektronicznej  

5. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do składania zamówień  na 

poszczególny asortyment  dostawy jest kierownik zespołu opiekuńczego, a w 

przypadku jego nieobecności – kierownik zespołu pielęgnacyjnego. 
 

 

§ 4 



1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za  towar faktycznie  

dostarczony w wysokości obliczonej na podstawie cen jednostkowych 

poszczególnych artykułów określone w ofercie stanowiącej załącznik do 

niniejszej Umowy. 

2. Łączna wartość dostaw  nie może przekroczyć kwoty:  …………………….. 

(słownie: ………………………..brutto), dział 852, rozdział 85202, § 4230 

zgodnie z planem finansowym 2023 r. Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana 

Pawła II w Lublinie. 

3. Zapłata za dostarczone artykuły będzie następowała przelewem w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT oraz po potwierdzeniu otrzymania dostawy zgodnej ze złożonym 

zamówieniem co do ilości oraz jakości. 

4. Strony przyjmują następujący system rozliczeń: jedna dostawa – jedna 

faktura. 

5. Strony ustalają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej  zapłaty danej faktury Wykonawca ma prawo 

naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie.  

7. Zamawiający wskazuje dane do faktury VAT: 

 Gmina Lublin,  

    Plac Króla Władysława Łokietka 1,  
    20-109 Lublin 

    NIP 946 25 75 811 

 
Odbiorca usługi :    Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 
     ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin,  
 
Adres do korespondencji:   Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II  
     ul. Ametystowa 22, 20-577 Lublin 

8. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle*  
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób,  o  którym mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) 
z uwzględnieniem właściwego numeru  GLN  5907653871191 
Zamawiającego.       
* niewłaściwe skreślić 

§ 5 

1. Dostawy będą dokonywane na koszt Wykonawcy w terminie  do 7 dni od 

momentu  dokonania zamówienia.  

2. Miejscem odbioru  towaru jest  siedziba Zamawiającego, przyziemie ( poziom -

1), cześć B siedziby Zamawiającego.  

3. W razie stwierdzenia wad lub braków ilościowych  w dostarczonym towarze  

Wykonawca  zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad lub uzupełnić 
braki ilościowe  ciągu 24 godzin  od  momentu   wezwania.  



 

§ 6 

1. Za zwłokę w dostawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości  0,5 % wartości brutto niedostarczonej w terminie partii  
towaru za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 
zł (słownie: pięćset złotych) w przypadku  konieczności rozwiązania umowy  z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
naliczone kary umowne po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 

 

§ 7 

Umowa może być rozwiązana: 
1) na mocy porozumienia stron w każdym czasie, 
2) przez Zamawiającego, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia  

 w przypadku powtarzających się opóźnień w dostawie  zamawianego towaru  
lub jego wymiany na wolny od wad; powtarzającej się wadliwej dostawy. 

3) przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 
Wykonawca nie rozpoczął świadczenia dostaw lub przerwał ich realizację i nie 
wznowił przez okres dłuższy niż 3 dni. 

4) przez Wykonawcę, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w 
przypadku braku zapłaty za dostarczoną partię towaru powyżej 30 dni  mimo 
pisemnego wezwania do  zapłaty 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot dostawy jest dobrej jakości,  spełnia 

wszelkie  wymagane  prawem   normy oraz  posiada właściwe danemu  

produktowi atesty,  które są do wglądu w siedzibie Wykonawcy  

2. Okres  przydatności do użytku  dostarczonego produktu wynosić będzie nie 

mniej niż 12 miesięcy od daty dostawy.  

3. W przypadku dostarczanych produktów posiadających termin ważności 

12 miesięcy lub krótszy od momentu ich wyprodukowania, dopuszcza się aby 

okres ważności przedmiotu dostawy wynosił co najmniej 6 miesięcy.    

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że rezygnuje z prawa do prywatności, o którym mowa 
w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2019r, poz.1764 j.t.) dotyczącego ochrony danych 
osobowych w zakresie jego imienia i nazwiska. 

2. W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych strony zobowiązują 
się do przestrzegania i realizacji celów określonych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
(Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119). 



3. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji umowy, które 
nie stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane, 
jako poufne i nie powinny być udostępnianie bez wyraźnej zgody strony, której 
te informacje dotyczą. 

4. Jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne będzie powierzenie 
przetwarzania danych osobowych, Strona, która będzie przetwarzała dane 
osobowe, jest zobowiązana uwzględnić wymogi określone w obowiązujących 
przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz.  1781 t.j) oraz 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  (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119). 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą umową 
określi załącznik 

 

§ 10 

Zmiana postanowień Umowy winna nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem             

nieważności.  

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych  Umową  stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego . 

 

§ 12 

Właściwym dla rozpoznania sporów  mogących powstać na tle realizacji niniejszej 

umowy jest sąd właściwy  rzeczowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  dla 

Wykonawcy i dwa  dla Zamawiającego.  

 

 
 
Zamawiający                                                                 Wykonawca 

 
 


