
 

 
 

-PROJEKT- 

 

 

UMOWA  nr 2/2020 

 

 

zawarta w dniu ………….  czerwca  2020 r. pomiędzy 

Gminą Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, NIP 684-23-67-402 -  Gminnym  Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 175 

reprezentowanym przez Kierownika – Panią Jadwigę Barut 

zwanym dalej „Zamawiającym”. 

a    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 
 

 

§ 1 

 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w trybie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia „Dostawa 

mebli biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Chorkówce” polegająca na wykonaniu mebli, dostarczeniu ich oraz montażu  

i ustawieniu w pomieszczeniach biurowych do nowej siedziby Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chorkówce, adres siedziby: Chorkówka 189. Wymagania 

dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, określającym nazwę artykułu, wraz z opisem jego wymaganych 

właściwości, jednostką miary, wskazującym ilość oraz kolor. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

1.  Biurko  prostokątne narożne 2 szt.  

 Wymiary: szer.1800 x wys.760 x gł. 650 mm + dostawka szer. 1000 x wys. 600 x gł. 450 

mm. 

 Materiał - płyta wiórowa 18mm, blat 36mm. Drzwiczki i szuflady zamykane zamkiem 

LOB zmb1. 

 Podstawa pod komputer + półka wysuwana na klawiaturę 

 Prowadnice szuflad GTV pełny wysuw, zawiasy blum. 

 

2.   Biurko pracownicze prostokątne- 12 szt. 

 Wymiary: szer. 1400 x wys. 760 x gł. 600 mm. 



 

 Materiał - płyta wiórowa 18 mm, blat 36 mm. Drzwiczki i szuflady zamykane  

      zamkiem LOB zmb1. 

      Prowadnice szuflad GTV pełny wysuw, zawiasy blum. 

 Podstawa pod komputer + półka wysuwana na klawiaturę. 

 

3. Szafa biurowa - 18 szt. 

 Wymiary: szer. 1200 x wys. 2385 x gł. 420 mm. 

 Materiał - płyta wiórowa 18 mm. 

 Dwoje drzwi przesuwnych w systemie sevrol zamykane zamkiem do drzwi przesuw-

nych. 
 Odstęp pomiędzy półkami 350 mm. 

 W 4 szafach miejsca na ubranie z półkami u dołu i u góry i wieszakiem typu puzon 

 

4. Szafa na ubrania - 1 szt. 

 Wymiary: szer. 800 x wys. 2100 x gł. 600 mm. 

 Materiał - płyta wiórowa 18 mm.. 

 Dwoje drzwi przesuwnych w systemie sevrol zamykane zamkiem do drzwi przesuw-

nych. 

 Wewnątrz szafy ma być półka u góry i u dołu oraz drążek. 

 

5. Szafka stojąca - 8 szt. 

 Wymiary: szer. 600 x wys. 850 x gł. 420 mm. 

 Materiał - płyta wiórowa 18 mm. 

 Dwoje drzwiczek i szuflada u góry. 

 Prowadnice szuflad GTV pełny wysuw, zawiasy blum. 

 

6. Lada  dla interesantów z przegródką - 1 szt. 

 Wymiary: szer. 2700 x wys. 1150 x gł. 450 mm. 

 Materiał - płyta wiórowa 18 mm, blat 36 mm. 

 Od wewnątrz drzwiczki. 

 Trwałe zamocowanie do podłogi i biurka od wewnętrznej strony. 

 Po stronie wewnętrznej przegródki i półeczki na dokumenty. 

 

7.  Stół konferencyjny – 1 szt  

 Wymiary: dł. 2500 x szer. 900 x wys. 760 mm – 2 szt. 

 Materiał – blat płyta wiórowa 36 mm, nogi + rama stołu drewno bukowe lakierowane. 

 

8.   Szafki kuchenne wiszące  -2 szt              

 Wymiary: szer. 800 x wys. 720 x gł. 300 mm. 

 Materiał - płyta wiórowa 18 mm. 

 W szafkach po 2 półki, w jednej z szafek ociekarka. 

 



 

9. Szafki kuchenne stojace-2 szt  

 Wymiary: szer. 800 x wys. 820 x gł. 500 mm.  

 Materiał – płyta wiórowa 18 mm. 

 Szafki przykryte blatem kuchennym 38 mm.  

 W jednej szafce zlewozmywak, w drugiej drzwiczki i szuflada.  

 

10. Stolik do kuchni 

 Wymiary: szer. 1200 x gł. 600 x wys. 760 mm. 

 Materiał – blat kuchenny 38 mm + nogi - rura chrom fi 60 mm. 

 

11. Stolik – 2 szt 

 Wymiary: szer. 1000 x gł. 700 x wys. 760 mm. 

 Materiał - płyta wiórowa 36 mm + nogi – rura chrom fi 60 mm. 

 

12.  Szafka do obudowy sejfu  

 Wymiary: szer. 500 x gł. 600 x wys. 760 mm. 

 Materiał - płyta wiórowa 18mm, blat 36mm. Drzwiczki zamykane zamkiem LOB 

zmb1. 

 

§ 2 

 

1. Podane wymiary są szacunkowe. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, 

Wykonawca musi dokonać własnych, szczegółowych pomiarów. 

2. Kolorystykę i szczegółowy wygląd mebli należy uzgodnić z Zamawiającym przed 

przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

3. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca musi przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji projekt mebli wraz z wymiarami i kolorystyką. 

4. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

5. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres dwóch lat liczonych od 

dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru. 

§ 3 
 
Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie: 

 ...................  zł brutto (słownie: ………………….……….). 

§ 4 
 

Wymagany termin realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umowy za każdy dzień 

zwłoki lecz nie więcej niż 50 % całkowitej wartości umowy. 



 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z fakturą Vat 

wystawioną po zrealizowaniu zamówienia. 
 
 

§ 6 

 
1. Termin zapłaty za otrzymaną fakturę - 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wcześniejszym podpisaniu protokołu odbioru. 

2.  Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

Nabywca: Gmina Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, NIP 684-23-67-402, 

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce, 38-458 Chorkówka 175. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

WYKONAWCA 
 

 
 
 
 
 
 

 


