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ZAŁĄCZNIK  NR  3 DO SIWZ 

 
WZÓR   UMOWY   NR  .................................... 

 
Dotycząca: Dostawa zabawek do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do Szkoły 
Podstawowej w Parszowie dla Projektu „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock” 
współfinansowanego Przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………. 2012 r., w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. z 2010 Nr 113 , poz.759 z późn. zm ) – Prawo 
zamówień publicznych pomiędzy:  
 
Zespołem Placówek Oświatowych w Wąchocku z siedziba ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock,  
NIP  664 145 20 64 reprezentowaną przez : Dorota Janas- Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  
w Wąchocku, zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a ....................................................... z siedzibą ......................................................................................, 
nr NIP działającym na podstawie wpisu do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez …………………………………………………, dokonanego pod numerem  …………………………………………………. 
Reprezentowanym przez …………………………………………………………………………zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania polegające na dostawie 

zabawek do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do Szkoły Podstawowej w 
Parszowie w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie 
Wąchock” dla części: 
 

CZĘŚĆ I Dostawa Zabawek dla przedszkola w Parszowie 

Lp. Nazwa Ilość Opis produktu 

1 
Edukacyjna mata do 
tańczenia 

2 Mata po podłączeniu do telewizora tworzy przestrzeń, w której 
dziecko chodzi, biega i skacze. Zabawka uczy liter, cyfr, kształtów, 
kolorów i innych rzeczy - z pomocą animowanej postaci, która 
podczas rozgrzewki pokazuje, jak poruszać się po menu. 
Oprogramowanie zawiera 8 edukacyjnych gier, zabaw i wyścigów. 
W trakcie zabaw dziecko „podnosi” litery z maty lub zrywa je z 
drzewa, a wśród gier są między innymi interaktywne zabawy 
muzyką, podczas których dziecko zmienia tempo odtwarzania 
utworu, przyśpieszając lub zwalniając swój marsz. Zabawy i gry w 
języku polskim.  
(od 3 lat). 

2 Lalka z prysznicem 3 Lalka z wanienką zaopatrzoną w prysznic. W zestawie akcesoria do 
kąpieli, pidżama i szlafrok.  Długość lalki minimum 30 cm 
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3 Lalka w łóżeczku  2 Składane łóżeczko, lalka i akcesoria do zabawy. Wymiary łóżeczka 
min. 45 cm 

4 Straż pożarna  1 Minimalne wymiary 58 cm x 22 cm x 32 cm  

5 Traktor ze zwierzętami 1 Zabawka zapoznaje z głosami zwierząt i zachęca do ich 
naśladowania. Uczy różnicowania kształtów oraz ćwiczy sprawność 
manualną rąk. Może być elementem zabaw tematycznych.  
- wymiary traktora z przyczepką minimum 39 x 15 x 18 cm -1 
kierowca,  
- 5 różnych zwierzątek (przykładowo: koń, kura, owieczka, krowa, 
świnka). 

6 Pufa łoś 2 Duże, miękkie maskotki do zabawy, przytulania i siedzenia. 
Zachęcają dzieci do turlania się po nich, co pozytywnie wpływa na 
rozwój ogólny dziecka, rozwijają poczucie bezpieczeństwa.  
Wysokość minimalna 44 cm 

7 Pufa myszka 2 Duże, miękkie maskotki do zabawy, przytulania i siedzenia. 
Zachęcają dzieci do turlania się po nich, co pozytywnie wpływa na 
rozwój ogólny dziecka, rozwijają poczucie bezpieczeństwa.  
Wysokość minimalna 44 cm 

8 Pufa tygrys 2 Duże, miękkie maskotki do zabawy, przytulania i siedzenia. 
Zachęcają dzieci do turlania się po nich, co pozytywnie wpływa na 
rozwój ogólny dziecka, rozwijają poczucie bezpieczeństwa.  
wysokość minimalna 44 cm 

9 Samochód duży 3 Miękki w dotyku samochód z dźwiękiem. Minimalne wymiary 51 x 
31 cm  

10 Puzzle cztery pory roku 
– (może tak: z 
motywem jesieni 

1 Z drewnianych elementów. Ułatwieniem dla dzieci są małe 
fragmenty obrazka na podkładce. Puzzle stymulują koordynację 
wzrokowo - ruchową oraz wzbogacają słownictwo.  
minimalne wymiary 28 x 28 x 0,5 cm 

11 Puzzle cztery pory roku 
z motywem lata 

1 Z drewnianych elementów. Ułatwieniem dla dzieci są małe 
fragmenty obrazka na podkładce. Puzzle stymulują koordynację 
wzrokowo - ruchową oraz wzbogacają słownictwo.  
minimalne wymiary 28 x 28 x 0,5 cm  

12 Puzzle cztery pory roku 
z motywem wiosny 

1 Z drewnianych elementów. Ułatwieniem dla dzieci są małe 
fragmenty obrazka na podkładce. Puzzle stymulują koordynację 
wzrokowo - ruchową oraz wzbogacają słownictwo.  
minimalne wymiary 28 x 28 x 0,5 cm  

13 Puzzle cztery pory roku 
z motywem zimy 

1 Z drewnianych elementów. Ułatwieniem dla dzieci są małe 
fragmenty obrazka na podkładce. Puzzle stymulują koordynację 
wzrokowo - ruchową oraz wzbogacają słownictwo.  
minimalne wymiary 28 x 28 x 0,5 cm  

14 Obrazkowe połówki 1 Drewniana tablica z obrazkami podzielonymi na pół w różny sposób 
(poziomo, pionowo, ukośnie). Dziecko musi znaleźć właściwy 
kierunek ułożenia elementów, aby uzyskać poprawny obrazek 
(domek, drzewo, ślimak, kogut, jabłko).  
Ilość elementów minimum:  45 elementów (wymiary minimalne 32 
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x 32 x 0,9 cm)  

15 Ekologiczne puzzle  1 Cztery puzzle w drewnianych ramkach. W środku podstawy znajduje 
się obrazek ułatwiający dziecku ułożenie puzzli. Pomoc rozwija 
koordynację wzrokowo - ruchową, stymuluje spostrzeganie 
wzrokowe.  
Wymiary minimalne podstawy 20 x 20 x 0,8 cm  

16 Zestaw do prasowania 
(zabawka)  

1 Zestaw do zabawy zawiera:   
• deskę do prasowania  
• żelazko  
• spryskiwacz  
• minimalna wysokość  40 cm 

17 Zestaw do sprzątania 1 zestaw, w skład, którego wchodzi co najmniej: 
- wiaderko (wysokość minimalna 14 cm, średnica minimalna 18 cm), 
 - szufelka (długość minimalna 19 cm),  
- szczotka na kiju (długość minimalna 50 cm),  
- mała szczotka z rączką (długość minimalna15 cm),  
- mop (długość minimalna 45 cm), 
- łopatka z gąbką do czyszczenia szyb (długość minimalna 15 cm),  

18 Kasa z kalkulatorem 1 minimalne wymiary 32 x 19 x 16 cm  

19 
Narzędzie w zestawie - 
ciężarówka 

1 Zestaw służy do samodzielnego montażu małej ciężarówki.  

20 
Na wsi - puzzle 
drewniane  

1 Minimalne wymiary 29 x 20 x 1 cm 
puzzle zawierają minimum 12 elementów 

21 
Na plaży – puzzle 
drewniane 

1 Minimalne wymiary 29 x 20 x 1 cm,  
puzzle zawierają minimum 12 elementów 

22 
Przyjaciele z 
gospodarstwa - puzzle 

1 Minimalne wymiary 30 x 22  
puzzle zawierają minimum 10 elementów z drewna  
 

23 
Puzzle wieś - 3D 

1 Puzzle 3D, wykonane z grubego, sztywnego kartonu o tematyce 
zwierząt wiejskich.  
- 4 sztuki (owca, koń, świnka, krowa)  
 

24 
Ryba puzzle 

1 Puzzle umożliwiające dziecku zapoznanie się z budową niektórych 
zwierząt. Manipulowanie, możliwość odrysowywania oraz 
kolorowania pomaga dostrzegać różnice, czy też podobieństwa w 
budowie i przyswajać pojęcia z nimi związane.  

25 
Puzzle –układanka- 
historię na dobranoc  

1 Puzzle, które po złożeniu układają się w historyjkę.  
minimalna długość 35 cm minimalne wymiary  7 x 7 cm  

 
CZEŚĆ II Dostawa Zabawek dla przedszkola w Wąchocku 
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Lp. Nazwa Ilość Opis produktu 

1 Zabawka Tablet 
edukacyjny  

18 Funkcje zabawki: 
1. Nauki pisania, liczenia, malowania.  
2. Rozwija umiejętności planowania, logicznego myślenia, 

przewidywania. Ćwiczy refleks i zręczność (Zadania 
zręcznościowe, ćwiczenie pamięci, zagadki logiczne) 

3. Posiada aplikację, dzięki którym można poznać literki i 
cyferki.  

4. Funkcja stworzenia rysunków od podstaw, 
5. Funkcja wyboru rysunku do pomalowania. 
6. Funkcja odtwarzania filmów i muzyki.  
7. Posiada dyktafon, kalkulator, ustawienia efektów 

dźwiękowych 
8. Funkcja podłączenia do komputera.  
9. System dotykowy ekranu  
10. Możliwość rozszerzenia pamięci o kartę SD 
11. Możliwość podłączenia słuchawek 
12. Pełna Polska wersja językowa 
13. Kolorowy ekran dotykowy 
14. Wbudowany mikrofon 
15. Wbudowane głośniki 

 
Zestaw zawiera: 
- Edukacyjny tablet  
- Przewód USB do komputera 
- Instrukcja obsługi (j.polski) 
- Ładowarka sieciowa 

 

2. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu 
Społecznego i realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, IX – Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
 

§ 2 
Termin realizacji zamówienia ustala się na  od ………………………………..do 20.12.2012.  

 
 
 

§ 3 
1. Wykonawca gwarantuje dobrą, jakość dostarczanego towaru i oświadcza, że dostarczone 

artykuły są nowe, posiadają atesty oraz zawierają cechy podane w SIWZ. 
2. Zabawki wymienione w specyfikacji są przeznaczone dla dzieci od lat 3 do 5. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie do Zespołu Placówek Oświatowych w 
Wąchocku oraz do Szkoły Podstawowej w Parszowie własnym transportem, na własny koszt i 
własne ryzyko.  
a) Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock 
b) Szkoła podstawowa w Parszowie ul. Szkolna 28, 27-215 Wąchock 

4. Zamówienie musi być odpowiednio podzielone na dwie placówki (w Wąchocku i w Parszowie) 
wg podziału dokonanego w SIW tj. część 1 przeznaczona dla Szkoły Podstawowej w Parszowie, 
zaś część 2 dla Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku.  

5. Wykonawca obejmie gwarancją przedmiot zamówienia przez okres 24 miesięcy liczonych od 
momentu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego dokumentującego należyte wykonanie 
przedmiotu umowy.  

§ 4 
1. Za wykonanie zamówienia określonego w § 1 ust. 1  umowy, strony ustalają, zgodnie z ofertą, 

łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości ………………………….. brutto: 
 

Część I – Dostawa Zabawek dla przedszkola w Parszowie* 
Cena netto ………………….…………zł  
słownie: …………………………………………………………………………………………….…………………………………… zł. 
cena brutto ………………………….……………zł  
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 
 
Część II - Dostawa Zabawek dla przedszkola w Wąchocku* 
Cena netto ………………….…………zł  
słownie: ………………………………………………………………………………………….…………………………………… zł. 
cena brutto ………………………….……………zł  
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 
 
*niepotrzebne skreślić 

 
2. Faktura VAT płatna będzie w ciągu 14 dni  od momentu wystawienia faktury. 
3. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu protokołu zdawczo –odbiorczego 

dokumentującego należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT/rachunku bez podpisu 

odbiorcy. 
§ 5  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

b) gdy Wykonawca nie podjął czynności wynikających z umowy lub nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 
terminu do podjęcia lub kontynuacji czynności objętych niniejszą umową, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia przez Zamawiającego pomimo posiadania środków z Instytucji 
Pośredniczącej, trwającej dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty 
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nie krótszego niż 14 dni.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane co najmniej 7 dni przed terminem 
odstąpienia.  

§ 6 
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej w następujących przypadkach: 

- jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień 
podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły 
w czasie realizacji zamówienia, 

- jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia okresu realizacji zamówienia spowodowane okolicznościami, 
których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie 
mogły, 
- w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności  
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest 
zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.  
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 
113 poz. 759 i Nr 161 poz. 1078) 
 

§ 8 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy, 
które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu dla 
siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu. 
 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego oraz dla Wykonawcy. 
 

§ 10 
Załączniki do umowy: 

1. Oferta przetargowa Wykonawcy  
 
 
 
 
         Wykonawca:          Zamawiający: 


