
Załącznik nr 2 do zaproszenia do składnia ofert z dnia 21.11.2016r. 

Umowa Nr .../ZS3/2016 

Zawarta w Płocku w dniu 30.05.2016r. pomiędzy: Gminą – Miastem Płock – Zespołem Szkół Nr 3 
z siedzibą w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11 reprezentowanym przez Agnieszkę Wierzchowską – 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 250/2013 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 roku, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

........................................ z siedzibą .............................  NIP ......................... REGON........................., 

reprezentowaną przez .................................................................., zwaną w dalszej części „Dostawcą” 

o następującej treści: 

§ 1 

W wyniku rozstrzygniętego rozeznania rynku, Zamawiający zamawia a Dostawca zobowiązuje 
się dostarczyć: 

 
Lp. Nazwa/opis  Schemat  Ilość 
1 LADA RECEPCYJNA 2560.  

Blat roboczy - płyta melaminowana 
28mm, obrzeża PVC, kolor biały. Blat 
górny - szkło optiwhite hartowane, 8mm 
-malowane od spodu. Front - szkło 
LACOBEL 4mm kolor biały. 
Listwa narożna - stal nierdzewna 4mm. 
Cokół - HPL – aluminium szczotkowane. 
Regulator poziomu - regulacja w 
zakresie 5mm. 
Noga boczna niska – płyta 
melaminowana 28mm, obrzeża PVC. 
Noga podpierająca NL41 - metalowa, 
wymagana na łączeniu blatów. 
Przepusty kablowe - Ø80mm. 
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2 PODSWIETLENIE RECEPCJI  
ŻARÓWKAMI LED  - oświetlenie LED 
na całej długości lady, 
barwa biała-zimna (wpada lekko w 
odcień niebieski) 

 1 

3 SZAFKA NA KSEROKOPIARK Ę- kolor 
biały, system bezklamkowy, front szafki 
wykonany z płyty w białym 
połysku, wymiary 600x600x600 

 

 
1 



4 PÓŁKA WISZĄCA - płyta 18 mm, kolor 
biały 

 

 
1 

5 ZABUDOWA SZAFY AKTOWO  - 
UBRANIOWEJ Z CZĘSCIĄ 
SOCJALNĄ - fronty szaf z płyty na 
wysoki połysk, elementy zamykane w 
systemie bezklamkowym 
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6 KRZESŁO OBROTOWE RAYA  – 
mechanizm synchro 
umożliwiający synchroniczne 
odchylanie oparcia i siedziska, 
z regulacją sprężystości odchylania w 
zależności od ciężaru 
siedzącego,siedzisko wykonane 
ze sklejki drzewa liściastego, 
wyściełane integralną pianką 
poliuretanową (PU), wykonaną w 
technologii wtryskowej. Oparcie 
regulowane, z tworzywa, złożone z 
dwóch części: pierwsza 
konstrukcyjna, druga podpierająca 
plecy, elastyczna, wyklejona 
wylewaną w formie pianką, 
tapicerowaną tkanin, podłokietnik 
regulowany z nakładką 
polipropylenową (PP) – regulacja góra - 
dół. 
Kolor stelaża podłokietnika: 
Czarny. Podstawa pięcioramienna 
plastikowa, w kolorze czarnym, kółka 
przeznaczone do powierzchni 
twardych. 
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7 SOFA DWUOSOBOWA – tapicerka 
materiałowa. Siedzisko - rama z litego 
drewna. Pozostałe części stelaża to: 
sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. 
siedzisko stelaż pokryty jest pianką 
ciętą z ociepliną meblową. Gęstość 
pianki 35 kg/m3. Oparcie stelaż pokryty 
jest pianką ciętą + ociepliną meblową. 
Gęstość pianki 25 kg/m3 
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§ 2 



1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 strony ustalają do 15.12.2016r. 

2. Przedmiot umowy  Dostawca dostarczy na swój koszt  do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający dokona odbioru dostawy w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru przez Dostawcę. 

4. Odbiór wykonanych dostaw nastąpi u Zamawiającego po wykonaniu  dostawy. 

5. Dostawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelką dokumentację dostarczoną przez 

producenta mebli, a w szczególności karty gwarancyjne, deklaracje zgodności, atesty higieniczne. 

§ 3 

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają cenę 

brutto.......................... zł (słownie: ........................................ zł ..../100), w tym podatek VAT 

..................... (słownie: ..........................zł ........./100). 

§ 4 

1. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Dostawca wystawi fakturę na: Zespół Szkół Nr 3 w Płocku ul. Łukasiewicza 11 ,09-400 Płock, 

NIP 774-30-80-543.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wykonaniu umowy, przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Dostawcę na fakturze.  

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 

Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych związanych                                          

z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu umowy w całości lub w części w wysokości 0,5 % ceny brutto 

określonej w § 3 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 10 % ceny brutto określonej w §  3  umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku gdy 

opóźnienie w wykonaniu umowy tak w całości jak i części będzie trwać powyżej dni 5. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości 

przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych przewidzianych 

w Kodeksie cywilnym. 



4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych z przysługującej mu ceny. 

§ 7 

Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy -  24 miesiące: 
 

 

§ 8 

1.   Dostawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. 

2. Dostawca, w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny dojazd serwisanta do Zamawiającego, 

bezpłatny transport do i z serwisu. 

3.  W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Dostawcę 

o zaistniałej awarii telefonicznie pod nr tel. ................ oraz na adres e-mail: ........................, 

a Dostawca przystąpi do usunięcia awarii  w ciągu 3 dni roboczych. 

4. Dostawca zapłaci karę w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w § 3 za każdy dzień zwłoki 

w przystąpieniu do usunięcia awarii. 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmiany ceny w przypadku ustawowej 
zmiany w wysokości podatku VAT, 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - w formie aneksu. 

3. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

5. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla 

Zamawiającego i  Wykonawcy. 

§ 10 

Źródło finansowania: Dział 801, rozdział 80120, paragraf 4210, budżet. 

§ 11 

Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się w oparciu o art. 4 pkt. 8 

                               

Zamawiający                                                    Dostawca 


