WZÓR UMOWY
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie

z

zasadą

konkurencyjności,

określoną

w

Wytycznych

w

zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
w formie zapytania ofertowego oraz oferty z dnia ………………….. (data wpływu:
…………………. r.) złożonej w ww. postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się do
dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad,
wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Dziennego
Domu Opieki Medycznej w Toruniu , w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji
Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Kujawsko

-

Pomorskiego

na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój
usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych.
2. Szczegółowy opis i ilość przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
§2
1. Jako

miejsce

wykonania

umowy

Zamawiający

wskazuje

pomieszczenia

przy

ul. Grunwaldzkiej 64.
2. W dniu dostarczenia przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
szczegółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia usterek (formularz zgłoszenia) oraz
punktu serwisowego (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji.
W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie
poinformuje o tym Zamawiającego.
3. Po dostarczeniu przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru ilościowo jakościowego w celu potwierdzenia zgodności ze specyfikacją techniczną i ilościową.
4. Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia
do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów
dostawy.

5. Protokół

odbioru

ilościowo

-

jakościowego,

podpisany

przez

przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego) i będzie potwierdzeniem wykonania
przedmiotu umowy.
§3
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone meble, stanowiące przedmiot niniejszego
zamówienia są pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami
branżowymi mebli biurowych.
3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność mebli
z opisem przedmiotu umowy, zawartym w załączniku nr 1 do umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że meble, dostarczone w ramach umowy są nowe i nieużywane
oraz nie są meblami powystawowymi.
§4
1. Za przedmiot umowy, określony w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości:
………………………. zł (słownie: …………………………) brutto, w tym należny podatek VAT
…..% o wartości …………………… zł, zgodnie z ofertą nr …. z dnia ………………….. (data

wpływu: …………………. r.) złożoną w niniejszym postępowaniu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje
wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Zapłata ceny za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany przez niego na fakturze.
4. Płatność nastąpi przelewem do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego,
wystawionej po zatwierdzonych przez strony protokołach ilościowo - jakościowych.
5. Faktura za dostarczone meble zostanie wystawiona na Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych - Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II Hospicjum „Światło”,
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń. Oryginał faktury Wykonawca przekaże do siedziby
Zamawiającego.

§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu przedmiotu umowy na okres
………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
§6
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
§7
1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku:
1) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od wykonania przedmiotu umowy
z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w wysokości 10 %
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
3) rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Żądanie kary umownej w przypadkach wskazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Ewentualną karę umowną Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy tj. do dnia …………………………………….
§9
W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie
w formie pisemnej.

§ 11
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy właściwy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

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

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

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
Szafa wysoka

Szafa wysoka, zamykana – 1 sztuka
Rysunek poglądowy:

1.

Parametry techniczne:
- dzielona,
- 6 półek (jak na rysunku poglądowym),
- zamykana na zamek jednopunktowy.
Wymiary
Szerokość: ok. 80 cm,
Głębokość: ok. 42 cm,
Wysokość: ok. 220 cm.
Wykończenie:
- okleina w kolorze jasnego dębu,
- uchwyty chromowane.

Szafka kuchenna 80 cm wyposażona w 4 szuflady
Aneks kuchenny – szafka kuchenna
80 cm wyposażona w szuflady– 1
Parametry techniczne:
sztuka
- wyposażona w 4 szuflady (3 niskie i 1 wysoką),
- wykonana z płyty laminowanej,
Rysunek poglądowy:
- wyposażona w mechanizm samohamowania i cichego domyku,
- nogi z regulowaną wysokością,

2.

Wymiary
Szerokość: ok. 80 cm,
Głębokość: ok. 50 cm,
Wysokość: ok. 96 cm.
Wykończenie:
- laminat w kolorze jasnego dębu,
- uchwyty metalowe.

Szafka kuchenna 60 cm wyposażona w 4 szuflady
Aneks kuchenny – szafka kuchenna
60 cm wyposażona w 4 szuflady– 1 Parametry techniczne:
sztuka
- wyposażona w 4 szuflady (3 niskie i 1 wysoką),
- wykonana z płyty laminowanej,
Rysunek poglądowy:
- wyposażona w mechanizm samohamowania i cichego domyku,
- nogi z regulowaną wysokością.

3.

Wymiary
Szerokość: ok. 80 cm,
Głębokość: ok. 50 cm,
Wysokość: ok. 96 cm.
Wykończenie:
- laminat w kolorze jasnego dębu,
- uchwyty metalowe.

Aneks kuchenny – blat kuchenny 2 m Blat kuchenny
– 1 sztuka
Parametry techniczne:
Rysunek poglądowy:
- wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej.
Wymiary:
Szerokość: ok. 200 cm,
Głębokość: ok. 50 cm,
Wysokość: ok. 4 cm

4.

Wykończenie:
- laminat w kolorze jasnego dębu,
- zmywalny i łatwy w utrzymaniu higieny,
- odporny na zarysowania.

Kontener mobilny
Kontener – 1 sztuka
Rysunek poglądowy:

5.

Parametry techniczne:
- boki szuflad metalowe,
- zamek centralny,
- dwie szuflady + szuflada na pionowe teczki,
- z cichym domykiem.
Wymiary
Szerokość: ok. 41 cm,
Głębokość: ok. 58 cm,
Wysokość: ok. 67 cm.
Wykończenie:
- okleina w kolorze jasnego dębu,
- uchwyty metalowe.

Biurko z szufladami
Biurko – 1 sztuka
Rysunek poglądowy:

6.

Parametry techniczne:
- otwór na kable,
- wyposażone w min. 3 szuflady.
Wymiary
- długość: ok. 120 cm,
- szerokość: ok. 60 cm,
- wysokość: ok. 80 cm.
Wykończenie:
- materiał: płyta wiórowa,
- blat - okleina w kolorze jasnego dębu,
- nóżki - srebrne metalowe.

Fotel do biurka – 1 sztuka
Rysunek poglądowy:

Fotel do biurka skórzany
Parametry techniczne:
Fotel obrotowy bo biurka skórzany.
Funkcjonalność:
- możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej
pozycji,
- płynnie regulowana wysokość siedziska,
- stabilna, chromowana, 5-ramienna podstawa z kółkami
jezdnymi.

7.

Wykonanie:
- konstrukcja stała,
- podłokietniki z regulowaną wysokością,
- rodzaj kółek: do powierzchni twardych,
- regulowana wysokość siedziska,
- siedzisko wypełnione miękką pianką, odporną na odkształcenia,
- podłokietniki wykonane są z trwałego, mocnego tworzywa.
Wykończenie:
- rodzaj tapicerki: skórzany,
- nogi/stopki: tworzywo,
- kolor: czarny, odcienie szarego lub jasny beż (kolor
dopasowany do koloru foteli).
Wymiary:
- szerokość siedziska: ok. 41 cm,
- wysokość krzesła: ok. 60 cm (krzesło regulowane, wysokość
dostosowana do biurka),
- głębokość siedziska: ok. 40 cm.

Krzesło wyściełane – 2 sztuki
Rysunek poglądowy:

Wykonanie:
- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie,
- kolor obicia: szare, zmywalne,
- metalowa rama malowana proszkowo: czarna,
- plastikowe stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem.
Parametry techniczne:
- wysokość całkowita: ok. 82 cm,
- szerokość całkowita: ok. 54 cm,
- szerokość siedziska: ok. 47 cm,
- głębokość siedziska: ok. 41 cm,
- głębokość całkowita: ok. 42 cm,
- wysokość do siedziska: ok. 47 cm,
- wysokość oparcia: ok. 35 cm.

8.

Fotel – 4 sztuki
Rysunek poglądowy:

9.

Krzesło wyściełane

Fotel
Wykonanie:
- konstrukcja szkieletu: drewno,
- tapicerka siedziska: skóra ekologiczna,
- tapicerka oparcia: skóra ekologiczna,
- wykonanie oparcia: płyta wiórowa, pianka,
- tapicerka tyłu oparcia: skóra ekologiczna,
- tapicerka: skóra ekologiczna,
- kolor: odcienie szarego lub jasny beż (kolor dopasowany do
koloru fotela do biurka).
Parametry techniczne:
- wysokość: ok. 80 cm,
- głębokość: ok. 70 cm,
- szerokość: ok. 70 cm.

Stolik kawowy – 1 zestaw
Rysunek poglądowy:

Stolik kawowy (zestaw dwuczęściowy)
Wykonanie:
- wykonany z wysokiej jakości płyty meblowej,
- płyta montowana na metalowym stelażu malowanym
proszkowo.
Parametry techniczne dużego stolika:
- wysokość: ok. 55 cm,
- szerokość: ok. 50 cm,
- długość: ok. 50 cm.

10.

Parametry techniczne małego stolika:
- wysokość: ok. 50 cm,
- szerokość: ok. 40 cm,
- długość: ok. 40 cm.
Wykończenie:
- kolor blatu: dopasowany do koloru mebli i foteli (przedstawić
do akceptacji Zamawiającemu).
Łóżka rehabilitacyjne z materacem
sterowane elektrycznie – 2 sztuki
Rysunek poglądowy:

11.

Wykonanie:
- leże drewniane,
- stelaż drewniany,
- sterowane elektrycznie pilotem sterującym (regulacja nóg,
regulacja oparcia, regulacja wysokości, pozycja antytrendelenburga),
- kółka z indywidualnym systemem blokowania,
- zabudowane siłowniki,
- wysięgnik,
- barierki,
- materac podkładowy piankowy (10 cm),
- produkt medyczny, atestowany.
Parametry techniczne:
- wymiary leża: ok. 90 cm x 200 cm,
- wymiary zewnętrzne: ok. 102 cm x 215 cm,
- zakres wysokości leża: ok. 40 cm - 80 cm.
Wykończenie:
- łóżko w kolorze dębu,
- pozostałe elementy metalowe.

Stolik przyłóżkowy – 2 sztuki
Rysunek poglądowy:

Stolik przyłóżkowy
Wykonanie:
- blat laminowany z podwyższonymi krawędziami,
- możliwość regulacji nachylenia,
- stelaż metalowy na kółkach.

12.

Parametry techniczne:
- wymiary blatu: ok. 40 x 60 cm,
- szerokość całkowita: ok. 40 cm,
- długość całkowita: ok. 60 cm,
- wysokość maksymalna: ok. 105 cm,
- zakres regulacji: ok. 70 - 105 cm,
- wymiary podstawy: ok. 40 x 72 cm,
- waga: 7 kg,
- maksymalne obciążenie: 10 kg,
- grubość blatu: ok. 12 mm,
- możliwość blokowania kółek,
- wysokość kółek 5cm,
- wysokość kółek z podstawą 8 cm.
Wykończenie:
- blat w kolorze dębu,
- pozostałe elementy malowane na czarno lub metalowe.

Sofa mała – 1 sztuka

Sofa mała

Rysunek poglądowy:

Wykonanie:
- na drewnianych nóżkach,
- tapicerowana, pikowana,
- łatwa w utrzymaniu czystości,
- wykonana z materiału umożliwiającego bieżącą dezynfekcję,
- bez boków,
- z możliwością rozłożenia,
- z pojemnikiem do przechowywania pościeli,
- miejsce do siedzenia dla min. 2 osób.
Parametry techniczne:
Szerokość całkowita: ok. 120 cm,
Wysokość: ok. 77 cm,
Wysokość do siedziska: ok. 38 cm,
Głębokość: ok. 103 cm,
Długość po rozłożeniu: ok. 200 cm,
Powierzchnia spania: ok. 120x200 cm,
Szerokość pojemnika na pościel: ok. 95 cm,
Głębokość pojemnika na pościel: ok. 69 cm,
Wysokość pojemnika na pościel: ok. 16,5 cm.

13.

Wykończenie:
- łatwozmywalny materiał w kolorze szarym,
- nóżki w odcieniu dębu lub czarnym.

14.

Sofa duża – 2 sztuki

Sofa duża

Rysunek poglądowy:

Wykonanie
- na drewnianych nóżkach,
- tapicerowana, pikowana,
- łatwa w utrzymaniu czystości,
- wykonana z materiału umożliwiającego bieżącą dezynfekcję,
- bez boków,
- miejsce do siedzenia dla min. 3 osób.
Parametry techniczne:
- szerokość: max. 175 cm (dopuszcza się możliwość dostarczenia
jednej sofy 170 cm i drugiej 180 cm),
- wysokość siedziska ok. 40 cm,
- wysokość nóżek ok. 20 cm,
- głębokość siedziska ok. 95 cm.
Wykonanie:
- łatwozmywalny materiał w kolorze szarym,
- nóżki w odcieniu dębu lub czarnym.

Wieszak na ubrania na kółkach – 1
sztuka
Rysunek poglądowy:

Wieszak na ubrania na kółkach
Wykonanie:
- wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej z elementami
tworzywa w kolorze czarnym,
- możliwość wygodnego przemieszczania za pomocą kółek,
- możliwość regulowania wysokości.
Parametry techniczne:
- długość: min. 80 cm,
- szerokość: min. 40 cm,
- wysokość regulowana do min. 160 cm,
- maksymalne obciążenie: min. 20 kg.

15.

Wykończenie:
- stal nierdzewna polerowana,
- tworzywo w kolorze czarnym.
Stół – 4 sztuki
Rysunek poglądowy

Stół
Wykonanie:
- kształt blatu prostokątny,
- płyta meblowa z okleiną w kolorze drewna,
- stelaż metalowy, malowany proszkowo.

16.

Parametry techniczne:
- głębokość: ok. 80 cm,
- wysokość: ok. 74 cm,
- szerokość: ok. 160 cm,
Wykończenie:
- kolor okleiny odcień dębu,
- stelaż w kolorze czarnym.

