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Załącznik nr 3 

 

 

Świętochłowice, dnia _______________ 

 

 

UMOWA NA ZAKUP I DOSTAWĘ MEBLI  

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 i dostarczenia 

mebli do 5 gabinetów Zamawiającego, położonego w Świętochłowicach przy ul. Górnej 6/I, 

zgodnie z poniższą specyfikacją:  
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L.P. NAZWA PRODUKTU ILOŚĆ 

1 Szafa do sali terapeutycznej - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 
cm. 
Obudowa Szafy, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 100x35x201 cm  - (1szt)  
Półka, dąb bejcowany na biało w wymiarach ok 100x35 cm, ale pasująca do 
obudowy szafy -  (5szt)  
Drzwi z zawiasami na cichy domyk, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 50x195 
cm, ale pasujące do obudowy szafy (2szt)  
Gałka, czyli uchwyt ze skór garbowanej w kolorze brązowym (1 komplet, czyli 2 
sztuki)  

 
 
3 zestawy 

2 Szafa do Sali SI – możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Obudowa Szafy, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 100x58x201 cm - (1szt)  
Obudowa szafy, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 50x58x201 cm - (1szt) 
Możliwość regulowania wysokości ułożenia półek wewnątrz regału dzięki 
wywierconym dziurkom 
Półka, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 100x58 cm (2szt)  
Półka, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 50x58 cm - (5szt)  
Drzwi z zawiasami na cichy domyk, dąb bejcowany na biało, wymiary ok 50x195 
cm (3szt)  
Gałka, czyli uchwyt ze skór garbowanej w kolorze brązowym (2 komplety, czyli 4 
sztuki) 

 
 
 
1 zestaw 

3 Biblioteczka - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Regał z drzwiami częściowo szklanymi (górna część drzwi przeszklona), okleina 
dębowa bejcowana na biało, wymiary ok 80x30x202 cm, regulowane zawiasy na 
cichy domyk, możliwość regulowania wysokości ułożenia półek wewnątrz regału 
dzięki wywierconym dziurkom 

 
1  szt 

4 Szafa metalowa na dokumentację terapeutyczną - możliwość odstępstwa 
wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Szafa aktowa metalowa biurowa w kolorze RAL7035 (jasny popiel) o wymiarach 
mniej więcej 1990x1000x435mm (wys. x . szer. x gł.), szafa powinna posiadać 5 
poziomów na przechowywanie (czyli 4 półki z możliwością przestawiania co 25 
mm + dno szafy), aby mieściły się w niej dokumenty formatu A4 pionowo. 
Dodatkowe wymagania wobec dostarczonego mebla: 
- Wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej gr. 0,8 mm, wieniec górny oraz 
drzwi z blachy 0,8 mm , a pozostałe elementy z blachy 0,6 mm ze względów 
bezpieczeństwa (przechowywanie danych wrażliwych). 
-Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami ze względów bezpieczeństwa 
(przechowywanie danych wrażliwych). 
- Zamykanie patentowym z klamką ryglującym drzwi w 2 punktach co utrudnia 
dostęp do dokumentów osobom niepowołanym 

1 szt 

5 Biurko - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Biurko w kolorze jasnego brązu (okleina jesionowa), wymiary ok 118x45 cm, 
szuflada pod blatem z blokadą zapobiegającą nadmiernemu wysunięciu. Szuflada 
powinna pasować do laptopów o przekątnej do 14 cali.  

 
4 szt 

6 Krzesło do biurka - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Krzesło w kolorze turkusowym lub jasnoniebieskim, powinno spełniać normy  EN 

4 szt 
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16139-poziom 1 i posiadać możliwość układania jedno na drugim (sztaplowanie). 
Wymiary preferowane: wysokość całkowita 80 cm, szerokość (najszersze miejsce) 
45 cm 

7 Stolik dla dzieci kwadratowy bukowy 80cmx 80cm - możliwość odstępstwa 
wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Blat o grubości 25 mm, wykończony laminatem HPL, dzięki czemu zyskuje 
odporność na: zarysowania i uderzenia, wilgoć, czynniki chemiczne, wysoką 
temperaturę, zabrudzenia. Narożniki blatów powinny być delikatnie zaokrąglone 
ze względów bezpieczeństwa. Nogi okrągłe o śr. Ok 55 mm i  z możliwością 
regulacji wysokości na poziomy: 40, 46, 52, 58 cm. 
Stoliki powinny spełniać normy: PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, 
PN-F-06009:2001. 

5 szt 

8 Krzesełko dla dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Krzesełka powinny być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na 
zarysowania, zabrudzenia i wilgoć. Warunek konieczny to możliwość 
przechowywania jedno na drugim. Szeroko rozstawione i odchylone do tyłu nogi 
zapewniają wysoką stabilność. Kolorystyka szary i beż lub jeden z tych kolorów. 
Krzesełka powinny być dostosowane do dzieci o wzroście 93-116 cm. 
 

10 szt 

9 Krzesełko dla dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów nie więcej niż 2 cm. 
Krzesełka powinny być wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na 
zarysowania, zabrudzenia i wilgoć. Warunek konieczny to możliwość 
przechowywania jedno na drugim. Szeroko rozstawione i odchylone do tyłu nogi 
zapewniają wysoką stabilność. Kolorystyka szary i beż lub jeden z tych kolorów. 
Krzesełka powinny być dostosowane do dzieci o wzroście 108-121 cm. 
 

10 szt 

10 Fotel do poczekalni dla rodziców i dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów nie 
więcej niż 2 cm. 
Kolor szary, wygodny, tapicerowany, z możliwością ściągnięcia pokrowca do 
prania. Rama I nogi powiny być wykonane z litego drewna (stabilność). 
 

 
4 szt 

11 Fotel do poczekalni dla rodziców i dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów nie 
więcej niż 2 cm. 
Fotel tapicerowany, miękki i wygodny, stabilny - nóżki z litego drewna w kolorze 
jasnym, kolor tapicerki niebieski lub turkusowy. Fotel powinien być niewielki ze 
względu na niewielką ilość miejsca, więc jego wymiary nie powinny przekraczać: 
Szerokość: 70 cm, Głębokość: 75 cm, Wysokość: 80 cm 

 
2 szt 

12 Stolik do poczekalni dla rodziców i dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów nie 
więcej niż 2 cm. 
Stolik, okleina jesionowa wymiary około 45x45 cm, dodatkowe zabezpieczenie 
blatu warstwą lakieru 

 
1 szt 

13 Stolik do poczekalni dla rodziców i dzieci - możliwość odstępstwa wymiarów nie 
więcej niż 2 cm. 
Zestaw stolików tego samego koloru w odcieniach niebieskich, jeden większy, 
drugi mniejszy, blat okrągły, typ stolika kawowy. Wymiary stolików około 45-50 
cm. 
 

1 zestaw 
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§ 2 

[Termin dostarczenia zamówienia] 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 14 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. 

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. 
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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)
           


