
 
 

   

Załącznik nr 4  

do zapytania ofertowego nr ZP.ZM1.1.2021 

 

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 z dnia 

21 grudnia 2020 r. 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 i wyposażenia  

na potrzeby oddziału dziecięcego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu, w ramach projektu  

pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”,  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia 

zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.3. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w ramach ZIT. 

2. Szczegółowy opis i ilość przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) poszczególne elementy przedmiotu umowy spełniają następujące warunki:  

− meble są dostosowane do wymagań ergonomii,  

− wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty; 

− zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają 

oznakowanie CE, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek 

lub klub dziecięcy; 



 
 

   

2) przedmioty posiadające znak * przy nazwie komponentu w załączniku nr 1  

do umowy, posiadają certyfikaty dopuszczalności do użytkowania przez dzieci  

do lat 3. 

4. Certyfikaty/atesty, o których mowa w ust. 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz  

z przedmiotem umowy. 

§ 2 

1. Jako miejsce wykonania umowy Zamawiający wskazuje pomieszczenia przy  

ul. Bażyńskich 24/26. 

2. Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia  

do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów  

dostawy. 

3. 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. 

4. Po dostarczeniu wszystkich elementów przedmiotu umowy, Zamawiający dokona  

odbioru ilościowo - jakościowego w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego  

przedmiotu umowy ze specyfikacją techniczną i ilościową. 

5. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru ilościowo -  

jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół  

zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz  

dla Zamawiającego).  

§ 3 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone meble i wyposażenie, stanowiące przedmiot  

niniejszej umowy są nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie  

z normami branżowymi. Ponadto Zamawiający gwarantuje, że meble wchodzące w skład 

przedmiotu umowy nie są meblami powystawowymi. 



 
 

   

3. Przez wadę fizyczną, o której mowa w pkt. 2 rozumie się w szczególności jakąkolwiek  

niezgodność mebli i wyposażenia z opisem przedmiotu umowy zawartym w załączniku  

nr 1 do umowy. 

§ 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 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego, 

prawidłowo wystawionej faktury - po zatwierdzonych przez Strony protokołach ilościowo 

- jakościowych.  

5. Faktura za dostarczony przedmiot umowy będzie zawierała dane: Nabywca: Gmina 

Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, NIP 879-000-10-14, Odbiorca: 

Żłobek Miejski Nr 1, ul. Bażyńskich 24/26, 87-100 Toruń. Oryginał faktury Wykonawca 

przekaże do siedziby Zamawiającego. 

6. Faktura, o której mowa w ust. 5 będzie zawierała wyszczególnione wszystkie elementy 

przedmiotu umowy wraz z ich cenami jednostkowymi. 

§ 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 

kalendarzowych 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. 

 

 

  

 

 

  

  



 
 

   

Załącznik nr 1 do umowy  

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

 

L.p. 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

1. 

Piec konwekcyjno-parowy 
elektryczny  
 

zdjęcie poglądowe 

 

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 
 
Parametry techniczne: 

 pojemność: 5xGN1/1 

 system myjący  

 odległość między półkami 67 mm 

 oświetlenie LED 

 Napięcie - U: 400 V 

 Zasilanie: prąd 

 Moc elektryczna: 9,3 kW 
 
Wymiary: 

 Wysokość – ok. 772 mm 

 Głębokość – ok. 773 mm 

 Szerokość – ok. 750 mm 

2. 

Podstawa pod piec  
konwekcyjno-parowy 
 

zdjęcie poglądowe 

Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy 
 
Parametry techniczne: 

 podstawa pod piec z poz. 1  

 wykonana ze stali nierdzewnej 

 łatwa do czyszczenia 
 
Wymiary: 

 Wysokość – ok. 850 mm 

 Głębokość – ok. 550 mm 

 Szerokość – ok. 740 mm 
 

3. 

Zestaw podłączeniowy do 
pieca konwekcyjno-
parowego 

 
zdjęcie poglądowe 

Zestaw podłączeniowy do pieców 
 
Parametry techniczne: 

 Zestaw przystosowany jest do instalacji pieca 
konwekcyjno-parowego z poz. 1 



 
 

   

 

4. 

Zestaw prysznica do pieca 
konwekcyjno-parowego 

 
zdjęcie poglądowe 

 

 

Zestaw prysznica do pieca konwekcyjno-parowego 
 
Parametry techniczne: 
 

 zestaw zawiera wąż o min. długości 200 cm 
 podłączenie 1/2" 
 zestaw przystosowany do obsługi pieca 

konwekcyjno-parowego z poz. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Zmiękczacz do wody do 
pieca konwekcyjno-
parowego 
 

zdjęcie poglądowe 

 

Zmiękczacz do wody do  pieca konwekcyjno-parowego 
 
Parametry techniczne: 

 pojemność ok. 12 l 
 urządzenie zmniejszające twardość wody 
 zmniejsza zakamienienie urządzeń i wydłuża pracę 

grzałek 

5. 

Pojemnik do pieca 
konwekcyjno-parowego – 

5 sztuk 
 

zdjęcie poglądowe 

Pojemnik do pieca konwekcyjno-parowego 
 
Parametry techniczne: 

 pojemnik aluminiowy teflonowany  
 Rozmiar GN: 1/1 
 Pojemność : 2.5 l 

 



 
 

   

 

Wymiary:  
 Wysokość: ok. 20 mm 
 Głębokość: ok. 325mm  
 Szerokość: ok. 530mm 

 

6. 

Szafa pancerna na 
dokumenty 

 
 

zdjęcie poglądowe 

 

Szafa pancerna na dokumenty 
 
Parametry techniczne: 

 materiał konstrukcyjny: stal 
 kolor: szary 
 dwuskrzydłowa 
 wyposażona w 4 półki 
 na drzwiach znajduje się ryglowany w 3 punktach 

zamek 
 
Wymiary:  

 Wysokość: ok. 185 cm 

 Szerokość: ok. 90 cm 

 Głębokość: ok.40 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

Odkurzacz  
 

zdjęcie poglądowe 

 

Odkurzacz workowy 
 
Parametry techniczne: 

 moc silnika: min. 800 W 

 filtr wylotowy: HEPA 13 

 pojemność worka/pojemnika [l]: 3.5 

 zasięg pracy [m]: 10 

 zbieranie kurzu: Worek 

 rury: metalowe, teleskopowe 

 poziom hałasu: 70 dB 

 miękkie gumowe kółka 

 dysze/szczotki: końcówka szczelinowa ssawka do 
tapicerki, ssawka uniwersalna podłoga - dywan 

 szczotki (filtry): ssawko-szczotka uniwersalna z 
przełącznikiem parkiet-dywan Turboszczotka 



 
 

   

 automatyczny zwijacz przewodu 

 wskaźnik zapełnienia worka 

 blokada przed zamknięciem bez worka 

 regulacja siły ssania 

 zasilania: sieciowe 

 gwarancja: min. 24 miesiące 
Wymiary: 

 długość: ok. 39 cm 

 szerokość: ok. 34 cm 

 wysokość: ok. 50,5 cm 

8. 
 
 

Mobilna szafka z klockami 
 

zdjęcie poglądowe 
 

 

Mobilna szafka z pojemnikami i klockami : 
 
Parametry techniczne: 

 typ: mobilny 

 konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze 
brzoza o grubości ok. 18 mm 

 mebel osadzony na kółkach - 4 szt.  

 8 pojemników wykonanych z tworzywa w kolorze 
i rozmiarze ok. 36,4 x 29 x 10 cm 

 
Wymiary:  

 ok. 34 x 39 x 97 cm 

9. 

Szafka wisząca na pieluszki 
 

zdjęcie poglądowe 
 

 

Szafka wisząca na pieluszki: 
 
Parametry techniczne: 

 typ: wiszący, szafka pionowa 

 konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze 
brzoza o grubości ok. 18 mm 

 szafka posiada 18 półek wykonanych z płyty HDF 
o grubości ok. 3 mm w kolorze białym 

 plecy wykonane są z białej płyty HDF o grubości ok. 
3 mm 

 
Wymiary:  

 min. 33 cm  x 25 cm  x 103 cm 
 

 

 


