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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gda

ul. Marynarki Polskiej 134A, 80

 

 Specyfikacja

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej ni

równowartości kwoty okre

 

 

Środki na finansowanie zamówienia w 9,73

celu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

7.1.1). 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

środek Pomocy Społecznej w Gda

ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gda

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- przetarg nieograniczony – 

ci szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych 

ci kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 pzp tj. 193000 euro 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa mebli  

Kod CPV: 

CPV: 39100000-3 Meble 

rodki na finansowanie zamówienia w 9,73 % pochodzą z Projektu systemowego „Systematycznie do 

celu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013; priorytet VII, Działanie 7.1; Poddziałanie 

 

 

Nr sprawy PS.WKA.V.343-5(1)/10 

Gdańsk – 2010 r. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

1 

rodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 

865 Gdańsk 

Istotnych Warunków Zamówienia 

ona w złotych  

lonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie  

 z Projektu systemowego „Systematycznie do 

2013; priorytet VII, Działanie 7.1; Poddziałanie 



2. 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY 

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki 

Polskiej 134A, NIP 583 20 94 853, REGON 002837021, tel. (058) 520-70-00; faks (058) 

520-70-01, www.mops.gda.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                  

z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie fabrycznie nowych                           

o współczesnym standardzie różnych mebli, 

      CPV: 39100000-3 Meble. 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

L.p. Nazwa mebla Szczegółowy opis Wymiary (cm) Kolor Ilość Miejsce dostawy 
Termin 
dostawy 

Uwagi  

1. Krzesło do stanowiska 

komputerowego 

Obrotowe z podłokietnikami, 

Podnośnik pneumatyczny zapewniający 

miękkie resorowanie na 5 kółkach  

Wysokość  regulowana  

regulacja wysokości  

oparcia i głębokości 

siedziska 

 

Tapicerka 

granatowa, 

podłokietniki 

szare 

 9 szt. RDD ul.  Platynowa 5A/1 

Gdańsk - Orunia 

 

 3 tygodnie 

od zawarcia  

umowy       

2. Biurko  

 

Po  lewej stronie z szufladą i szafką  
z 1 półką  

Wysokość -76  

Szerokość -  60 

Długość-  110 

Gr. płyty 18 mm 

Klon  3 szt. RDD ul.  Platynowa 5A/1 

Gdańsk – Orunia 

 

 3 tygodnie 

od zawarcia  

   umowy      

 

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

 

3. Biurko  Po prawej stronie z szufladą i szafką z 1 

półką   
Wysokość -76  

Szerokość -  60 

Długość-  110 

Gr. płyty 18 mm 

Klon 3 szt.. RDD ul.  Platynowa 5A/1 

Gdańsk – Orunia 

 

3 tygodnie 

od zawarcia  

   umowy      

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

Rys.  1 

 

4. Biurko  Dwuosobowe ( 1 blat  w połowie 

dzielony płytą ,  z lewej i prawej strony 

blatu w górnej części 2 szuflady , w 

dolnej części  szafka z 1 półką  ),z 

zabezpieczonym otworem na wentylację  
Cieplną 

Wysokość -76  

Szerokość -  60 

Długość-  180 

Gr. płyty 18 mm 

Klon 1 szt. RDD ul.  Platynowa 5A/1 

Gdańsk – Orunia 

 

3 tygodnie 

od zawarcia  

   umowy      

 

 

 

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

Rys.2 

 

5. Tapczan  

jednoosobowy  

  ze skrzynią  na pościel   z płyty  

meblowej   

Długość – 190 

Wysokość - 51 

Szerokość – 80 

 

Gr. płyty 18 mm 

Skrzynia na 

pościel –

klon, 

tapicerka 

kolor - granat 

 2 szt. 

 

 

RDD ul.  Platynowa 5A/1 

Gdańsk - Orunia 

3 tygodnie 

Od zawarcia  

umowy      Zdjęcie nr 1 

6. Łóżko piętrowe   z materacami, z dwoma pojemnikami na 

pościel, z drabinką i barierką na górnym 

łóżku. 

Materac wykonany z jednej gąbki (nie 

dzielony).Płyta w pojemnikach gr. 1 cm. 

Dno górnego łóżka płyta pilśniowa 

oparta na  listwach drewnianych 

Dł.190-200 cm 

Szerokość- 80  

Wys. Pojemnika -28 

cm 

Wys. Dolnego łóżka- 

85 cm, grubość 
materaców  -10 cm   

Płyta  w 

kolorze -klon 

3 szt. RDD ul.  Platynowa 5A/1 

Gdańsk - Orunia 

3 tygodnie 

Od zawarcia  

umowy      

Rys. 3 
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7. Szafa – zabudowa  

Pełna  

 

 

 
Dokładne pomiary 
powinien zrobić 
wykonawca ! 

Z drzwiami przesuwanymi - na wspólnej 

szynie  4 drzwi przesuwane.  

Układ wnętrza  zgodnie z dołączonym 

rysunkiem 

 

 

 

 

 

 

Szerokość -450 

Wysokość - 260 

Głębokość  - 60 

Gr. płyty 18 mm 

 

Klon 1szt  

RDD ul.  Platynowa 5A/1 

Gdańsk – Orunia 

3 tygodnie 

Od zawarcia  

umowy      

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

Rys .4 

8. Szafa – zabudowa pełna  

 

 

 

 
Dokładne pomiary 
powinien zrobić 
wykonawca ! 

z  2  drzwiami  przesuwanymi na 

wspólnej szynie . Układ wnętrza zgodnie 

z dołączonym rysunkiem 

Szerokość: 183 

Wysokość: 260 

Głębokość:  60 

 
 

Klon 1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

1 szt. 

RDD ul. Platynowa 5A/1 

Gdańsk – Orunia 

3 tygodnie 

Od zawarcia  

umowy      
Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

Rys. 5 

9. Szafa – zabudowa 

 

 
Dokładne pomiary 
powinien zrobić 
wykonawca ! 

W kształcie litery  L   z 1 jednymi 

drzwiami przesuwnymi.  Układ wnętrza 

zgodnie z dołączonym rysunkiem 

Szerokość -137 

Szerokość -130 

Wysokość - 260 

Głębokość  - 65 

Głebokość  -60 

 

Klon  1szt.  RDD ul. Platynowa 5A/1 

Gdańsk – Orunia 

 3 tygodnie 

Od zawarcia  

umowy      

  Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

Rys.6 

10. Zabudowa spiżarni  

(piwnicy) 

Regał podzielony na 2 części ścianką 
pionową z 12 półkami do założenia na 

różnych poziomach  

Szerokość  - ok. 280 

Wysokość –ok. 250 

Głębokość – 40  

Gr. płyty 18 mm 

 

Klon 1 szt. RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

3 tygodnie 

Od zawarcia  

umowy       

11. Kanapa narożna do 

salonu  

Rozkładana,  wykonana na sprężynie 

falistej , otwierany pojemnik na pościel, 

tapicerowana bez  boków  

Długość  -250 

Długość – 250 

Wysokość- 86 

Głębokość -88  

 

 

  Brąz 1 szt. RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

3 tygodnie 

Od 

zawarcia  

umowy      
Zdjęcie nr 2 

12. Kanapa narożna   Rozkładana ,  wykonana na sprężynie 

falistej , otwierany pojemnik na pościel, 

tapicerowana bez  boków 

Szerokość  - 200 

Długość 150  

Wysokość- 86 

Głębokość -88  

 

Szary 1 szt. RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

 3 tygodnie 

Od zawarcia  

umowy      Zdjęcie nr 2 
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13. Regał  w górnej części z czterema półkami 

możliwością regulacji , w dolnej części 

komoda  z czterema szufladami 

 

 

Wysokość całkowita -

200 

 Regał : 
Szerokość  -103 

 Wysokość - 108     

Głębbkość-  40 

Komoda : 
szerokość  -  103 

 wysokość  -  92 

 głębokość  - 40  

gr. płyty 18 mm 

Klon 

 

 

5 szt.  

RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

3 tygodnie 

Od zawarcia  

umowy      
Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania  

Kolor srebrny 

metalik 

 Rys.  7 

14.  Zabudowa  kuchenna  

wszystkie fronty z płyty  

MDF  

 

Poz. 1 

                                                                                                                             

Szafka  stojąca z czterema szufladami 

 

wysokość –  82 

szerokość –  40  

głębokość –  45 

 

Szafki – klon 

 

Blat - szary 

1 szt RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

 

3 tygodnie 

Od zawarcia  

umowy      

 

Zamki patentowe, 

uchwyty  do  drzwi 

we wszystkich 

szafkach  metalowe   

 Blaty  o łącznej  

długości ok. 5,1 m 

Grubość  blatu 3 cm,  

szerokość 60 cm  

 

Poz. 2  

Szafka dwudrzwiowa stojąca  pod 

zlewozmywak dwukomorowy z 

wysuwanymi pojemnikami  - 2 szt. 

 

wysokość –  82 

szerokość –  80  

głębokość –  45 

 

 1 szt   kolor 

srebrny metalik 

 

 

 

 Dokładne pomiary 
powinien zrobić 
wykonawca ! 

Poz. 3  

 

Szafka stojąca narożna . Drzwi łamane 

otwierane w kierunku zlew. 1 półka z 

możliwością regulacji wysokości 

wysokość –  82 

szerokość –  83 

szerokość  - 90 

głębokość –  45 

 1 szt   

 

  Poz. 4  

 

Szafka stojąca dwudrzwiowa z dwoma  

półkami z możliwością regulacji 

wysokości 

 

wysokość –  82 

szerokość –  60 

głębokość –  45 

 1 szt   

Szafki stojące 

Rys. 8 

 

  Poz. 5 

 

Szafka  stojąca z czterema szufladami ( 2 

szersze, 2 węższe) 

wysokość –  82 

szerokość –  40  

głębokość –  45 

 

 1 szt   

 

  Poz. 6  

 

Szafka stojąca narożna . Drzwi łamane 

otwierane w kierunku lodówki.  1 półka 

z możliwością regulacji wysokości 

wysokość –  82 

szerokość –  73 

szerokość  - 90 

głębokość –  45 

 1 szt   

 

  Poz. 1, 9 

 

Szafka  wisząca jednodrzwiowa z 2 

półkami z możliwością regulacji 

wysokości 

 

Wysokość -70 

Szerokość -40 

Głębokość- 30 

 2 szt.   
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  Poz. 2  

 

Szafka nad okap otwierana od dołu do 

góry 

Wysokość -40 

Szerokość - 50 

Głębokość- 30 

 1 szt.   

Szafki wiszące 

Rys. 9 

  Poz. 3  

 

Szafka  wisząca  dwudrzwiowa z 2 

półkami z możliwością regulacji 

wysokości 

 

Wysokość -70 

Szerokość -80 

Głębokość- 30 

 1 szt.   

 

  Poz. 4, 6 

 

Szafka  wisząca  jednodrzwiowa z 2 

półkami z możliwością regulacji 

wysokości 

 

Wysokość -70 

Szerokość - 30 

Głębokość- 30 

 2 szt.   

 

  Poz. 5  

 

Szafka wisząca narożna  bez drzwi z 1 

półką w połowie wysokości na stałe 

Wysokość -70 

Szerokość – 52 

Szerokość - 60 

Głębokość- 30 

 1 szt.   

 

  Poz. 7, 8 

 

Szafka  wisząca dwudrzwiowa z dwoma 

półkami z możliwością regulacji 

Wysokość -70 

Szerokość - 60 

Głębokość- 30 

 2 szt.   

 

  Poz. 10  

 

Regał wiszący z dwoma półkami z 

możliwością regulacji wysokości 

Wysokość -70 

Szerokość - 80 

Głębokość- 20 

 1 szt.   

 

15. Stół  kuchenny Prostokątny blat  zaokrąglony grubości 

2,5 cm, z czterema nogami  metalowymi 

w kolorze chrom o średnicy ok.60mm  z 

możliwością regulacji wysokości do 3 

cm 

wysokość –  76   

szerokość –  80 

długość  –  120 

Klon 

 

1 szt. RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

 

 

  

16. Krzesła  kuchenne Metalowe ażurowe z okrągłym 

siedziskiem wyściełane dermą na 

metalowych nogach  

Wysokość -86 

Szerokość – 41 

Głębokość - 44 

Siedzisko – 

klon, kolor  

oparcia i 

nóżek 

chromowany

ch -

metaliczny 

 4 szt. RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

 3 tygodnie 

od zawarcia 

Umowy 

Zdjęcie  nr 3 

 17. Stół  do jadalni Na  dwanaście osób , blat grubości 3 cm, 

z czterema drewnianymi nogami  

wysokość –  76 

szerokość –  110  

długość  –    260 

Klon   1 

szt. 

RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

3tygodnie od 

zawarcia 

Umowy 
Zdjęcie nr 4 

 18. Krzesła  Siedzisko i oparcie tapicerowane, stelaż  
   i  nogi drewniane 

Wysokość - 100 

Szerokość – 43 

Głębokość - 40 

Stelaż i nogi 

–kolor klon,  

Siedzisko i 

oparcie 

materiał –

12 

szt. 

RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

3tygodnie od 

zawarcia 

Umowy Zdjęcie nr 4 
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kolor brąz 

19.  Ława -stolik  z jedną półką   na  dwóch nogach-

bokach  

wysokość –  60 

szerokość  - 80 

długość -   100 

płyta gr. 18 mm 

Klon 1  szt. RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
 

20. Szafki łazienkowe  Wiszące dwudrzwiowe z 2 półkami z 

możliwością regulacji 

Wysokość -70 

Szerokość -60 

Głębokość – 30 

Biały 2 szt. RDD ul. Platynowa 5A/1 

 Gdańsk – Orunia 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
 

21. Krzesło –fotel  

pokojowy z 

podłokietnikami 

Rama i podłokietniki drewniane, 

siedzisko i oparcie  wyściełane 

materiałem 

 Rama i 

podłokietniki 

–sosna,  

siedzisko i 

oparcie 

materiał w 

kratkę jasno 

beżową` 

15 

szt. 

Dzienny Dom Pomocy 

Ul. Wajdeloty 28a 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

 

22. Stolik pod  RTV W dolnej części szafka  z jedną półką 
zamykana drzwiczkami szklanymi mat, 

w górnej części półka 

Wysokość -72 

Szerokość -76 

Głębokość – 40 

Gr. płyty 18 mm 

Drzwiczki 

szklane  

matowe 

Boki i półka  

kolor czarny  

 

1 szt. Dzienny Dom Pomocy 

Ul. Wajdeloty 28a 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
Zdjęcie nr 5 

23. Stolik kwadratowy  Blat- płyta wiórowa okleina  

drewnopodobna , cztery nogi drewniane 

Wysokość -76 

Szerokość -100 

Długość- 100 

Gr. blatu 18 mm 

Calvados 10 szt Projekt ,,Systematycznie 

do  celu „ 

 WIOPŚ  

 ul. Wolności 16 

 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy  

24. Stolik prostokątny Blat- płyta wiórowa okleina  

drewnopodobna ,  cztery nogi drewniane 

Wysokość -76 

Szerokość -60 

Długość-  80 

Gr. płyty 18 mm 

Calvados 2 szt. Projekt ,,Systematycznie 

do  celu „ 

ul. Leczkowa 1a  I p. 

 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
 

25. Szafa  na akta     dwudrzwiowa  z drzwiami 

przesuwanymi dzielona płytą w połowie 

szerokości ,  w środku sześć półek 

regulowanych w  odstępie ok. 42 cm 

Wysokość -260 

Szerokość – 180 

Głębokość - 40 

Gr. płyty 18 mm 

Calvados 1 szt. Projekt ,,Systematycznie 

do celu „ 

ul. Leczkowa 1a  I p. 

 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

Zamki patentowe, 

uchwyty do  

Otwierania 

 

26. Biurko  Po prawej stronie z szufladą i szafką  
Oraz z  szufladą pod blatem 

Wysokość -76 

Szerokość -70 

Długość-   130 

Gr. płyty 18 mm 

Calvados 2 szt. Projekt ,,Systematycznie 

do celu „ 

ul. Leczkowa 1a  I p. 

 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

Zamki patentowe, 

uchwyty do  

Otwierania 

 

27. Dostawka do 

komputera  

Na kółkach, otwarta  z 2 półkami Wysokość -76 

Szerokość -45 

Głębokość  -  60 

Gr. płyty 18 mm 

Calvados 2 szt. Projekt ,,Systematycznie 

do celu „ 

ul. Leczkowa 1a  I p. 

 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
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28. Fotel do komputera  Obrotowy,  elementy plastikowe czarne 

łączone z tapicerką 
Regulowana wysokość 
siedziska  i kąt 
nachylenia  oparcia 

Zielone – 

ciemna 

pistacja 

2 szt. Projekt ,,Systematycznie 

do  celu „ 

ul. Leczkowa 1a  I p. 

 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
Zdjęcie nr 6 

29. Szafa na  akta z 

drzwiami  

przesuwnymi 

Dwudrzwiowa z  nadstawką . W szafie  

cztery półki z możliwością regulacji 

wysokości.  

Nadstawka  dwudrzwiowa bez półek 

osobne  drzwi suwane. 

Szafa : 
Wysokość – 205 

Szerokość -80 

Głębokość – 40 

Nadstawka: 
Wysokość -50 

Szerokość -80 

Głębokość -40 

olcha 5 szt. WKA  ul. Leczkowa  1a 

II piętro pok.214 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
Zamki patentowe, 

uchwyty do  

Otwierania 

30. Stolik  kwadratowy  Blat- płyta wiórowa okleina  

drewnopodobna, cztery nogi drewniane 

Wysokość -76 

Szerokość - 80 

Długość-     80 

Gr. blatu 18 mm 

Olcha  1 szt. WKA  ul. Leczkowa  1a 

II piętro pok.214 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
 

31 Szafka socjalna Dwudrzwiowa  z 1 półką  z możliwością 
regulacji wysokości 

Wysokość - 60 

Szerokość - 50 

Głębokość - 32 

Gr. płyty 18 mm 

olcha 1 szt. WKA ul. Leczkowa 1a 

II piętro pok.214 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

32. Biurko narożne w 

kształcie  L 

Z wysuwanym blatem na klawiaturę , z 

szufladą i półkami z lewej strony, oraz z 

szufladami z prawej strony 

Wysokość -76 

Długość -150 

Długość -160 

Głębokość -65 

Gr. płyty 18 mm 

olcha 1 szt. Filia I ZPS 3 

Ul. Jaśkowa Dolina 105  

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

Rys.10 

33. Stolik pod ksero Na dwóch nogach -bokach Wysokość – 50 

Szerokość – 60 

Długość -60 

Gr. płyty 18 mm 

olcha 1 szt. WPIRON 

ul Dyrekcyjna 5 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
 

34. Szafka socjalna Jednodrzwiowa  z dwoma półkami z 

możliwością regulacji wysokości 

Wysokość -90  

Szerokość -45 

Głębokość – 40  

Gr. płyty 18 mm 

olcha 2 szt. Filia IV, ZPS 2 

Ul. Gospody 19 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

35. Biurko komputerowe Z wysuwanym blatem na klawiaturę z 

podstawą pod  monitor  z kieszenią z 

prawej strony na jednostkę centralną, po 

lewej stronie z szufladą i  szafką 

Wysokość – 76 

Szerokość – 65 

Długość  - 130  

olcha 3 szt. Magazyn  Plac Ks. 

Gustkowicza  13 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

36. Krzesło do stanowiska 

komputerowego 

Obrotowe z podłokietnikami, 

Podnośnik pneumatyczny zapewniający 

miękkie resorowanie na 5 kółkach  

Wysokość  regulowana  

regulacja wysokości  

oparcia i głębokości 

siedziska 

Tapicerka  

szara, 

podłokietniki 

czarne 

10 szt Magazyn  Plac Ks. 

Gustkowicza  13 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
 

37. Szafka socjalna Dwudrzwiowa z  jedna półką z 

możliwością regulacji wysokości 

Wysokość - 76 

Szerokość - 60 

Głębokość – 40  

Gr. płyty 18 mm 

olcha 1 szt. Wydział Finansowy 

Pok.114  ul. Marynarki 

Polskiej 134a 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 
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38. Kontenerek     Z trzema szufladami zamykanymi na 

klucz 

Wysokość- 43 

Szerokość- 50 

Głębokość -32 

Gr.płyty 18 mm 

czereśnia 1 szt. WOR  pok. 4 

Ul. Marynarki Polskiej 

134a 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

39. Wieszak  na ubrania  Stojący drewniany  czereśnia 2 szt. MOPS , Sala 101 

Ul. Marynarki Polskiej 

134a   

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
 

40. Regał otwarty  z dwoma półkami z możliwością 
regulacji wysokości 

Wysokość- 76 

Szerokość – 50 

Głębokość - 40 

Gr. płyty 18mm  

olcha 1 szt. Filia I  

Ul. Aleja Wojska 

Polskiego 10 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
 

41. Szafka socjalna  Dwudrzwiowa  z  jedna półką z 

możliwością regulacji wysokości 

Wysokość - 76 

Szerokość - 60 

Głębokość – 40 

olcha 1 szt. Filia I  

Ul. Aleja Wojska 

Polskiego 10 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 

Zamki patentowe, 

uchwyty do 

otwierania 

42. Stolik okrągły Nóżki z płyt  złożonych  na krzyż średnica stolika – 60  

wysokość -76 

 

olcha 

2 szt. Filia I  

Ul. Aleja Wojska 

Polskiego 10 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
Rys. 11 

43.  Krzesło do stanowiska 

komputerowego 

Obrotowe z podłokietnikami, 

Podnośnik pneumatyczny zapewniający 

miękkie resorowanie na 5 kółkach 

Wysokość  regulowana  

regulacja wysokości  

oparcia i głębokości 

siedziska 

Tapicerka  

szara, 

podłokietniki 

czarne 

1 szt. Filia I  

Ul. Aleja Wojska 

Polskiego 10 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
 

44. Półka  wisząca  Szerokość – 90 

Głębokość - 25 

olcha 1 szt. Filia I  

Ul. Aleja Wojska 

Polskiego 10 

3 tygodnie od 

zawarcia  

umowy 
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3.  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

4. Wymagany termin gwarancji. 

Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 18 miesięcy gwarancji na jakość 

przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wystąpił lub został wskazany znak towarowy, 

patent lub pochodzenie, to należy przyjąć, iż Zamawiający wskazując je, dopuszcza 

składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjnych oraz 

użytkowych nie gorszych niż te opisane przez podanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

       Przedmiot zamówienia obejmuje 1 ZADANIE. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia – 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                       

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
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4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału                           

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania                                   

o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy                             

z warunków określonych w pkt 1.1) - 1.4) winien spełniać co najmniej jeden z tych 

wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

Warunek określony w pkt  2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału                                       

w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu 

dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                                

w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy załączyć: 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru na 

załączniku nr 2 do siwz (oryginał), 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie                                

o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego                              

z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych 

wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 
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2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                                    

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, 

z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych wg wzoru na załączniku nr 3 do siwz; 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1           

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24                     

ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż                                          

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie informacji, pytań i odpowiedzi za pomocą faksu, 

pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści korespondencji na piśmie  

z własnoręcznym podpisem. W przypadku przesyłania korespondencji faksem, każda 

ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich 

otrzymania.  



13 

  

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jan Korenik -                    

tel. (058) 342-31-59. 

4. Korespondencję wysyłaną faksem prosimy kierować na numer (058) 520-70-01. 

W razie awarii faksu korespondencję należy kierować na numer (058) 344-64-66. 

Korespondencja będzie wysyłana z faksu nr (058) 342-31-59, który nie służy do 

przesyłania korespondencji przez Wykonawców. Korespondencja przesłana na ten faks 

nie będzie rejestrowana i rozpatrywana. 

 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził ofertę zgodnie z poniższym opisem. 

1. Zamawiający wymaga, aby: 

1) Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ; 

2) każdy Wykonawca złożył tylko jedną ofertę; 

3) oferta była sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku 

obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez Wykonawcę); 

4) oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia; 

5) Wykonawca poniósł wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty; 

6) Oferta była napisana na maszynie lub komputerze, ewentualnie odręcznie; 

7) Formularz oferty był wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywania w nim 

zmian. Załączniki dołączone do SIWZ przedstawione są w formie wzoru 

graficznego. Wykonawca może przedstawić je wg własnego układu graficznego, 

lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach; 

8) wszystkie strony oferty, a także wszelkie miejsca, w których naniesiono zmiany 

(poprawki) były podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li 

Wykonawcy. Osobą/ami upoważnioną/ymi do reprezentowania Wykonawcy będą 
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osoby wskazane odpowiednio: w odpisie z właściwego rejestru, aktualnym 

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub które 

upoważniono do reprezentowania w niniejszym postępowaniu w zakresie 

udzielonego pełnomocnictwa; 

9) Wykonawca wskazał, którą część zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

10) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 

winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych                       

w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te będą 

umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 

zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

Poprzez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity 

Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). 

11) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp.  

12) wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający 

jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt. 10). 

13) Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać 

następujące oznaczenie: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk, 

Oferta na dostawę mebli 
Nie otwierać do dnia 28 maja 2010 roku do godziny 10 15 

Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę          

i adres wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez 

otwierania. 

14) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
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powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie                              

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie 

z postanowieniami pkt 12), a koperta będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”. 

2. Na ofertę składają się: 

1) Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ; 

2) Dokumenty wymienione w rozdziale VII niniejszej SIWZ. 

3) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu dla osoby podpisującej ofertę, o ile nie wynika ono                   

z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2010r. o godzinie 1000
. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2010 r. o godzinie 1015
  

w siedzibie Zamawiającego w pok. 101. 

3. Ofertę należy złożyć w: 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk, 

Kancelaria ogólna- pok. nr 11 

4. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem 

oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy 

Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału                              

w postępowaniu. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 

koszty, jakie Wykonawca może ponieść przy realizacji zamówienia, w tym: 

1) koszt wykonania; 

2) koszt transportu do siedziby Zamawiającego; 

3) koszt wszelkich załadunków i rozładunków; 

4) koszt ustawienia i montażu; 
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5) koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią; 

6) podatek od towarów i usług VAT. 

2. Ceny należy podać w złotych polskich. Wszystkie wartości należy zaokrąglić do 

dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy 

i nie będzie podlegała zmianom. 

4. Formularz ofertowy należy wypełnić wg treści przedstawionej w Załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest łączna cena brutto oferty – cena 100%. 

2. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej wartości dostawy 

podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie odpowiadać zasadom 

określonym w ustawie Pzp, spełni warunki określone w niniejszej SIWZ oraz będzie 

miała najniższą cenę. 

4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste 

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia niepowdujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 

zgodnie art. 87 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, jego oferta zostanie 

odrzucona. 
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XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA.  

 

Zainteresowanym przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIAŁE VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 3- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie                       

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy. 

Załącznik nr 5- Rysunki mebli; 

Załącznik nr 6- Zdjęcia mebli; 

 

 

 

Sporządził dnia 11.05.2010 r. 

Jan Korenik - Straszy Inspektor WKA.V.              

                             

 

                                                                                                         ZATWIERDZAM 

 

                                                                      …………………………… 
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Wzór formularza oferty 

załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

OFERTA 
__________________________ 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

Firma:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Nr KRS______________________________./ Nr ewidencji działalności gospodarczej__________ 

REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|, NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Siedziba: (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu): 

__________ ,   _______________________ , _________________________________________ ,   

______ ,  _______  

Internet: http:// ______________________, e-mail: ______________@_____________________, 

tel._______________________________ ,  telefaks _____________________________________ 

 

                                             MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                     

W GDAŃSKU,  
                                             UL. MARYNARKI POLSKIEJ 134A, 
                                             80 – 865 GDAŃSK 
 

1. Odpowiadając ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

mebli oferujemy dostawę i montaż mebli w ilości i parametrach opisanych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (pozycja 1 do 44 tabeli stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia). 

2. Oferujemy realizację zamówienia za kwotę: 

……………..….. zł netto + podatek …………% VAT w kwocie ………………………….. zł,                          

tj. razem: …..……..………………….… zł brutto ( słownie: …………………………………... 

......................................................................................................................................................). 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, na 

podstawie której sporządzono niniejszą ofertę. 

4. Oświadczamy, iż na jakość przedmiotu zamówienia, udzielimy 18 miesięcy gwarancji. 

5. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w terminach podanych w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest, fabrycznie nowy i stanowi naszą własność oraz że 

nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 



19 

  

7. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, od dnia 

w którym upływa termin na złożenie oferty. 

8. Oświadczamy, że zamierzam/nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom następującą część 

zamówienia ................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………..………* 

9. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, został przez nas zaakceptowany. W przypadku wyboru naszej oferty, 

zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ww. wzorze oraz                          

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

* niepotrzebne skreślić 

 

Data ................................... 

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

Podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Wzór oświadczenia 

załącznik nr 2  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

My, niżej podpisani  

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

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

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

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

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

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a w tym:  

 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 
 

______________, dnia ____________2010 r. 

 

                                                                               

_______________________________ 

                                                                                 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 
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Wzór oświadczenia 

załącznik nr 3  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

OŚWIADCZENIE 

 

My, niżej podpisani  

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

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

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

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

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

 

 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

______________, dnia ____________2010 r. 

 

 

                                                                               

_______________________________ 

                                                                                     podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

                                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 



 

 

zawarta w dniu .............................................. w Gda

 

pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gda

z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134 A,

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy 

a 

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

z siedzibą w ................................................................................................................

reprezentowanym przez: 

1. ........................................

2. .........................................................................................

zwanym w dalszej części umowy 

 

Strony zawierają umowę
nieograniczonego, zgodnie z ustaw

publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr

Dostawca oświadcza, że prowadzon

w dniu ……………………… w rejestrze (ewidencji) .………………………, 

prowadzonym przez…………………………, pod Nr ……………………………….…… .

 

załącznik  nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 
 
 

Umowa nr PS.WKA.V.346-5(  )/10 
zawarta w dniu .............................................. w Gdańsku 

rodkiem Pomocy Społecznej w Gdańsku, 

sku, ul. Marynarki Polskiej 134 A, 

……………………………………………………………………………………………….

ęści umowy „Zamawiającym” 

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

 w ................................................................................................................

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

ęści umowy „Dostawcą”. 

 umowę po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- 

Dz. U. z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 

§ 1 

że prowadzona przez niego działalność została zarejestrowana                            

w dniu ……………………… w rejestrze (ewidencji) .………………………, 

prowadzonym przez…………………………, pod Nr ……………………………….…… .
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Wzór umowy 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

………………………………………………………………………………………………., 

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

 w ............................................................................................................................ 

powania w trybie przetargu 

 Prawo zamówień 

 została zarejestrowana                            

w dniu ……………………… w rejestrze (ewidencji) .………………………, 

prowadzonym przez…………………………, pod Nr ……………………………….…… . 
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§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wskazanych w załączniku Nr 2 do 

niniejszej umowy fabrycznie nowych mebli, zwanych również w niniejszej umowie 

sprzętem. 

2. Meble, określone w pkt 1, dostarczone przez Dostawcę będą spełniać wymogi jakości. 

3. Niniejsza umowa obejmuje również transport i montaż mebli we wskazanych 

pomieszczeniach, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 3 

1. Strony ustalają termin wykonania dostawy – 3 tygodnie od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. 

2. Terminem wykonania całego przedmiotu umowy jest dzień zgłoszenia przez Dostawcę 
przedmiotu umowy do odbioru. Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia przy 

odbiorze przedmiotu umowy pisemnego oświadczenia, że przedmiot umowy jest 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, najlepszą wiedzą i wolą 
Dostawcy oraz, że Dostawca dokonał niezbędnych prób i pomiarów specjalistycznych.  

3. Miejscem wykonania świadczenia Dostawcy są wskazane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia miejsca. 

§ 4 

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej 

umowy z należytą starannością oraz do uczciwego, rzetelnego i zgodnego z prawem 

postępowania  w kontaktach z Zamawiającym.  

2. Dostawca zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne 

dla zapewnienia właściwego wykonania umowy, oraz udzieli niezbędnych informacji                             

o możliwościach i zagrożeniach w stosowaniu przedmiotu umowy.  

3. Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania czynności związanych                             

z dostawą od następnego dnia po zawarciu umowy. 

 

§ 5 

W celu prawidłowego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa 

w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania 

umowy.  

§ 6 

1. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przedmiotu umowy będą protokoły zdawczo 

–odbiorcze podpisane przez obie strony. Protokół zdawczo - odbiorczy oraz dokumentacja 

dostarczona przez Dostawcę będzie podstawą do wystawienia przez Dostawcę faktury.  

2. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 

dni roboczych od daty zgłoszenia przez Dostawcę gotowości do odbioru wykonania 

zadania.  

§ 7 

1. Za całą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę................. zł netto,                    

a z podatkiem VAT ............ % wynoszącym zł ........................ , kwotę (obejmującą 
podatek VAT) ................................ zł brutto (słownie: ..........................................).  
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2. Rozliczenie finansowe z tytułu wykonanej dostawy będą dokonane przez strony, na 

podstawie faktur częściowych wystawianych po każdej dostawie przedłożonych przez 

Dostawcę, z zachowaniem postanowień § 6 niniejszej umowy. 

3. Należności, o których mowa w pkt 1, będą płatne przelewem na konto Dostawcy, po 

dokonaniu rozliczeń, o których mowa w pkt 2, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

§ 8 

1. W przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających  z niniejszej umowy, w szczególności: 

a) dostarczenia sprzętu nie spełniającego wymagań technicznych bądź jakościowych, 

określonych w § 2 pkt 1 i 2 niniejszej umowy, 

b) wykonania przedmiotu umowy po terminie określonym w § 3 pkt 1 niniejszej umowy, 

c) nie dostarczenia całego przedmiotu umowy 

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 20% wartości 

umowy. 

2. W przypadku gdyby termin wykonania został z winy Dostawcy przekroczony o więcej 

niż 2 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. Dostawcy w tym przypadku nie 

przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego.  

 

                                            § 9 

1. Dostawca udziela gwarancji właściwego funkcjonowania sprzętu przez poniżej   

wskazany okres………………………………………………...  

2. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, w okresach 

wskazanych w pkt 1 oraz do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego. 

3. Szybkość reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego na zgłoszenie naprawy sprzętu 

wynosi 5 dni roboczych od zgłoszenia.  

4. W razie konieczności dokonania naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, 

Dostawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego sprzęt zgłoszony do naprawy przez 

Zamawiającego oraz dostarczyć Zamawiającemu sprzęt po wykonaniu naprawy. Wszelkie 

koszty z tym związane ponosi Dostawca. 

5. W przypadku dłuższej naprawy sprzętu, przekraczającej 10 dni, Dostawca zobowiązuje 

się dostarczyć sprzęt zastępczy. 

§ 10 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości                   

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części dostawy. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej                         

w postaci aneksu. 

 



25 

  

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 13 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych, według właściwości miejscowej Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

ZAMAWIAJĄCY                         DOSTAWCA 
 


