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Załącznik nr 3 

 

 

Świętochłowice, dnia _______________ 

 

 

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI NA WYMIAR 

NR         /         / 

 

 

 

Zawarta w __________________________ w dniu __________________________ pomiędzy: 

 

Agnieszka Rajczyk  

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:  

Agnieszka Rajczyk Kolorado – Usługi Edukacyjne  

Ul. Wiślan 11/ I, 41-608 Świętochłowice,  

NIP: 6272267938 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

_______________________________________ z siedzibą przy ul. ___________________________,  

 

_____________________________________________w___________________________________,  

 

NIP_________________________________, Pesel ________________________________,  

 

reprezentowaną przez _________________________________________ 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

łącznie zwanymi Stronami,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę sprzedaży, dostarczenia i 

montażu mebli na wymiar – 2 szaf na zamówienie do gabinetów Zamawiającego, położonego w 

Świętochłowicach przy ul. Górnej 6/I, zgodnie z poniższą specyfikacją:  
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Szafa do Sali terapeutycznej z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 

Szerokość 225 cm x głębokość 82 cm x wysokość 235 cm  

Szafa wykonana z białej płyty meblowej. Fronty białe matowe. Wnętrze dzielone pionowo płytą 
meblową. Jedna część wyposażona w 6 półek. Druga część wyposażona w 4 półki. Zamykana 
drzwiami przesuwnymi (2 skrzydła).  Szafy będą na wymiar, z podcięciami na rury kanalizacyjne 
znajdujące się w sali.  

  

Szafa do Sali terapeutycznej z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 

Szerokość 120 cm x głębokość 45 cm x wysokość 224 cm  

Szafa wykonana z białej płyty meblowej. Fronty białe matowe. Wnętrze dzielone pionowo płytą 
meblową. Jedna część wyposażona w 5 półek. Druga część wyposażona w 5 półek. Zamykana 
drzwiami przesuwnymi (2 skrzydła). Szafy będą na wymiar, z podcięciami na rury kanalizacyjne 
oraz zabudowę rur wodnych znajdujące się w sali.  

 

§ 2 

[Termin dostarczenia zamówienia] 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 4 tygodni dni od 

dnia podpisania umowy. 

2. Wskazane terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia siły wyższej, w szczególności 

okoliczności związanych z pandemią COVID-19, które uniemożliwią lub utrudnią terminową 

realizację zamówienia.  

3. Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, 

gwarantujących należyte wykonanie umowy. 

4. Warunkiem potwierdzenia prawidłowo dostarczonego zamówienia a tym samym wykonania 

przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony protokół z dostawy. 

 

§ 3 

[Wynagrodzenie] 

 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:  

 

_____________________________________________________________________  PLN brutto 

 

 (słownie: ______________________________________________________________________) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zgodnie z pozycjami i kwotą podaną w 

formularzu ofertowym z dokładnością do 0,01 zł. Wykonawca decydując się na podpisanie umowy i 

wykonanie przedmiotu zamówienia, bierze na siebie ryzyko wzrostu cen, a zaistnienie zmiany cen nie 

upoważnia wykonawcy do zmiany kwot na fakturze w odniesieniu do formularza ofertowego.  

3. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże na konto bankowe Wykonawcy zaliczkę w 

wysokości do 40 % wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 3 ust. 1.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur cząstkowych. 
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Faktura zostanie zapłacona przelewem w terminie ……….. dni od dnia dostarczenia do 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po bezusterkowym podpisaniu protokołu z dostawy, 

o którym mowa w § 2 pkt. 4. 

 

§ 4 

[Prawa i obowiązki Stron] 

 

1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary. Strony ustalają karę 

umowną w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Za opóźnienie w usunięciu braków w przedmiocie umowy Strony ustalają karę umowną w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 

4. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to 

spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, 

zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 

 

§ 5 

[Postanowienia końcowe] 

1. W zakresie nieobjętym Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle niniejszej Umowy będzie sąd 

właściwy dla Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron oraz formy pisemnej – 

aneksu do Umowy. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu, 

zaparafowaniu i podpisaniu przekazano Stronom po jedynym egzemplarzu. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 

 

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

        (czytelny podpis)        (czytelny podpis)
           


