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ZAŁĄCZNIK  NR  3 DO SIWZ 

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

 
Dotycząca: Dostawa zabawek do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku  
 
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 w ramach projektu pod nazwą 
„Kompleksowa edukacja przedszkolna w gminie Wąchock”: 

Lp. Nazwa Ilość Opis produktu 

1 Zabawka Tablet 
edukacyjny  

18 Funkcje zabawki: 
1. Nauka 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: 
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- 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 28.12.2012.  
 

§ 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. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie do Zespołu Placówek Oświatowych w 

Wąchocku, ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock 
4. 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: 
 
Dostawa Zabawek dla przedszkola w Wąchocku 
Cena netto ………………….…………zł  
cena brutto ………………………….……………zł  
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 
 

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 
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wynagrodzenia przez Zamawiającego pomimo posiadania środków z Instytucji 
Pośredniczącej, trwającej dłużej niż 30 dni po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty 
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: 


