
UMOWA nr DPS.253….2021 
 
zawarta w dniu ……………………. 2021 r. w Bobrku pomiędzy: 
Powiatem Oświęcimskim, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, NIP 549-21-97-501– Domem 
Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, reprezentowanym przez 
Arkadiusza Makulca – p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, zgodnie  
z pełnomocnictwem Nr 8/2021 na podstawie uchwały Nr 90/578/2021 Zarządu Powiatu  
w Oświęcimiu z dnia 11 maja 2021 r., zwanego dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………..……………………………………………………………………….., reprezentowaną 
przez  ……………………………………………., zwaną dalej Wykonawcą. 
 
Do zamówienia udzielanego na podstawie umowy stosuje się art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. 
  
§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony 
indywidualnej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do  umowy. 

2. Zamawiający zamawia towar i zobowiązuje się za niego zapłacić w określonym terminie cenę 
określoną w załączniku nr 1 do umowy, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  
w określonych ilościach i terminie towar najlepszej jakości, zgodnie z  Polskimi Normami  
i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. 

3. Jeżeli dostarczony towar nie będzie spełniał wymogów, o których mowa w ust. 2, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru bez uiszczenia należności oraz rozwiązania 
umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

4. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla 
Wykonawcy do dostawy towaru na zasadach określonych w umowie. Zamówienie będzie 
określało rodzaj, ilość towaru oraz termin dostawy na dany miesiąc, określony nie później niż 
na 5-ty dzień danego miesiąca. 

5. Zamówienie Zamawiający będzie składał każdorazowo pisemnie, faksem lub telefonicznie. 
 

§2 
1. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę są obowiązujące przez cały okres trwania 

umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może jednostronnie obniżyć cenę jednostkową 
określoną w formularzu cenowym. 

2. Maksymalna wartość brutto umowy (całości zamówienia) nie może przekroczyć 
kwoty …………………….. zł (słownie: ……………………………… …/100) i nie stanowi zobowiązania dla 
Zamawiającego do realizacji umowy do tej wysokości ani prawa dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego: 

1) zmniejszenia zamówień w odniesieniu do całości zamówienia, jak również poszczególnych 
produktów zamawianego asortymentu w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego, 
2) zwiększenia zamówień w odniesieniu do poszczególnych produktów zamawianego asortymentu  
w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego.    

3. Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem odbywać się będzie do siedziby Zamawiającego - 
ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczone towary. 
 
§3 

1. Odbiór odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego wskazanej w § 2 ust. 3. 



2. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania faktury, wystawionej za dostarczony towar, jeżeli Zamawiający nie zgłosi 
zastrzeżeń, co do ilości i jakości towaru. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem 
płatności wskazanym na fakturze, a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się, że 
prawidłowo podano termin określony w umowie. Wystawiona przez Wykonawcę faktura 
powinna wskazywać jako podatnika: 

1) nabywcę - Powiat Oświęcimski, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, NIP 549-21-97-501, 
2) odbiorcę -  Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek. 

3. W przypadku Wykonawcy będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, Zamawiający zastosuje 
mechanizm podzielonej płatności – tzw. split payment. 

4. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania swojego nr rachunku 
bankowego na fakturze, który figuruje na liście podatników VAT, o której mowa w art. 96b ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem wstrzymania płatności przez 
Zamawiającego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podwykonawcy oraz cesjonariusza. 
5. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                             
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym, Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych. 

 
§4 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r., chyba że wcześniej 
wartość złożonych zamówień i dostarczonego towaru przekroczy maksymalną wartość podaną w § 2 
ust. 2. 

 
§5 
Wykonawca oświadcza, że towar, o którym mowa w § 1 posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu  
i użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
§ 6 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł, za każdy przypadek 
nienależytego wykonania dostawy. 

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar                  
umownych z należnego mu wynagrodzenia, a Zamawiający wystawi Wykonawcy stosowną 
notę obciążeniową. Naliczona w ten sposób kara umowna staje się natychmiast wymagalna. 

 
§7 

1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mieć będą w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu. 

3. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej 
Ogińskiej 2, 32-661 Bobrek, 
2)inspektorem ochrony danych osobowych w Dom Pomocy Społecznej w Bobrku jest Pan Marcin 
Zemła, e-mail: biuro@informatics.jaworzno.pl, 
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ww. postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, 
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, 
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy, 
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  z udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp, 
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 
8)posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 
9)nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
 Wykonawca                                                                                       Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


