
     Załącznik nr 3 – UMOWA 
 

 
 

UMOWA Nr ................ 
 
na zakup i dostawę do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania  
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój – 
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia 
edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 
 
zawarta w dniu ........................ 2017r. w Solec-Zdroju pomiędzy: 
 
Gminą Solec-Zdrój, 
ul. 1 Maja 10; 28-131 Solec-Zdrój 
NIP 6551879623, REGON 291010754  
 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:  
 
1. Wójta Gminy Solec-Zdrój – Adama Pałysa 
    przy kontrasygnacie 
2. Skarbnika Gminy Solec-Zdrój – Zofii Kopeć 
 
a 
.................................................................. 
................................................................... 
.................................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
reprezentowanym przez .................................................................................................................................. 
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                         
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. zakup                              
i dostawa do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji 
ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec -Zdrój – zadanie realizowane         
w ramach Programu dla gmin województwa  świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – 
przyrodniczej w szkole podstawowej. 
Na wykonanie zadania składa się następujący zakres: 
Szczegółowy zakres zawiera opis  - załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 
a) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
b) Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych – Załącznik nr 1 do Zaproszenia 
c) Oferta Cenowa Wykonawcy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 
 
 
 



§ 2 
Termin i miejsce realizacji umowy 

 Termin realizacji umowy – 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 Miejsce dostawy pomocy dydaktycznych: 

 Zespół Szkół w Solcu-Zdroju, Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-
Zdrój 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wykonania i terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, 
b) protokolarnego przekazania dostawy zgodne z przedmiotem umowy. 
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z zakresem dostawy i otrzymał od 
Zamawiającego dane, jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy      
i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w tym przedmiocie. 

2. Za szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac objętych umową 
odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dokonania potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do wysokości kwoty powstałej 
szkody. 

 
§ 4 

Sprzęt 
Pomoce dydaktyczne, o których mowa w § 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu oraz posiadać stosowne atesty i gwarancje. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, na podstawie złożonej oferty będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres dostawy określonej w § 1 niniejszej umowy, w wysokości: 
netto: .............................................................................................. zł 
podatek .......................................................................................... zł. 
brutto: ........................................................................................... zł. 
słownie brutto: ............................................................................................ zl 

2. Zamawiający zapłaci fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i po 
protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 

3. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę,           
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, określonego w §  1 niniejszej umowy.  

4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 
elementów niezbędnych do wykonania umowy.  

5. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), cena dostawy ulega 
automatycznie zmianie z dniem wejścia w życie właściwych przepisów, poprzez doliczenie do kwoty 
netto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nowej stawki tego podatku. Powyższa zmiana nie 
wymaga aneksu do umowy. 

 
§ 6 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% w stosunku do wynagrodzenia  

umownego brutto zgodnie z § 5 za cały zakres dostawy brutto za każdy dzień zwłoki,                                                                                                       



 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –                  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za dostarczony przedmiot za każdy 
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

 w przypadku naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy lub usunięciu 
wad Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy. 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto za cały zakres dostawy wraz z ustawowymi odsetkami, 
naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
 za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 
§ 7 

                                                                Gwarancja 
1. Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, liczonej od dnia dostawy, 

niezależnie od długości gwarancji udzielonej przez producenta pomocy dydaktycznych.. 
2. W okresie gwarancji Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach. 

 
§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

2. Ewentualne spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 10 
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Załącznik nr 1 do umowy   
 
 
 
Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania  
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Solec-Zdrój –  
zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa  świętokrzyskiego  
pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 

  
 
Lp. Nazwa pomocy* Jedn. 

miary Liczba sztuk cena jednostkowa 
brutto Wartość brutto 

1 Ogniwo wodorowe i fotowoltaiczne – działający model. zestaw    
2 Turbina wodna – model na podstawie. sztuka    
3 Energia słoneczna – zestaw demonstracyjno - 

doświadczalny. 
zestaw    

4 Bio-energia (etanol) – działający model. sztuka    
5 Model do skupiania energii słonecznej. sztuka    
6 Pojazd z napędem wodorowym. sztuka    
7 Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej. zestaw    
8 Zestaw badania stanu powietrza, w tym 

zanieczyszczenia i hałasu.  
zestaw    

9 Paski wskaźnikowe do badania zawartości ozonu w 
powietrzu. 

komplet    
10 Miernik prędkości wiatru i temperatury z 

wyświetlaczem elektronicznym. 
sztuka    

11 Miernik promieniowana UV. sztuka    
12 Stacja pogody, dydaktyczna, drewniana, typu ''domek''. sztuka / 

zestaw 
   

13 Zestaw ekologiczny do badania wody. zestaw / 
komplet 

   
14 Zestaw edukacyjny do badania wody: filtrowanie, 

oczyszczanie, uzdatnianie wody. 
zestaw / 
komplet 

   
15 Model edukacyjny dot. wody – filtrowanie, 

oczyszczanie, uzdatnianie wody. 
sztuka    

16 Pakiet do badania zawartości chlorków w wodzie. zestaw/ 
pakiet 

   
17 Pakiet do badania zawartości żelaza w wodzie. zestaw/ 

pakiet 
   

18 Pakiet do badania zawartości fosforanów w wodzie. zestaw/ 
pakiet 

   
19 Pakiet do badania zawartości (koncentracji) azotanów w 

wodzie i glebie. 
zestaw/ 
pakiet 

   
20 Pakiet do badania zawartości siarczynów w wodzie. zestaw/ 

pakiet 
   

21 Pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w 
wodzie. 

zestaw/ 
pakiet 

   
22 Zestaw pojemników do próbek z nosidłem. zestaw    
23 Biały krążek Secchiego z linką. zestaw    
24 Paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości olejów w 

wodzie i glebie. 
opakow

anie 
   

25 Czerpacz wody z termometrem, profesjonalny. sztuka    
26 Gleba – wpływ człowieka – zestaw doświadczalny. zestaw    



27 Gleba plus – zestaw doświadczalny z wyposażeniem 
laboratoryjnym i kartami pracy. 

zestaw    
28 Biodegradacja – zestawy doświadczalne +  pakiet 

uzupełniający. 
zestaw    

29 Biodegradacja – 3 – komorowy pojemnik z lupami. sztuka    
30 Sita glebowe. komplet    
31 Zestaw do pobierania prób glebowych. zestaw    
32 Pakiet wskaźnikowy pH gleby, grupowy. zestaw    
33 Recykling-cykl życia plastiku –  karty demonstracyjne. zestaw    
34 Recykling-cykl życia metali – karty demonstracyjne. zestaw    
35 Lornetka. sztuka    
36 Lornetka. sztuka    
37 Aparat fotograficzny. sztuka    
38 Pudełko z lupami i miarką do obserwacji okazów. sztuka    
39 Mikroskop pomiarowy przenośny. sztuka    
40 Szklana lupa z rączką. sztuka    
41 Przyrząd do obserwacji przyrody – Eko- Bio Plus. sztuka    
42 Pakiet edukacyjny do obserwacji leśnych. zestaw    
43 Prasa do roślin zielnych. sztuka    
44 Drogomierz edukacyjny z licznikiem. zestaw    
45 Waga elektroniczna, przenośna z kalkulatorem. sztuka    
46 Waga sprężynowa elektroniczna. sztuka    
47 Zestaw do testowania minerałów. zestaw    
48 Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy 5 w 1. sztuka    
49 Termometr do pomiaru temperatury w cieczach i ciałach 

stałych. 
sztuka    

50 Zlewki miarowe szklane. komplet    
51 Plansza ścienna Segregacja odpadów. sztuka    
52 Plansza ścienna Odnawialne źródła energii sztuka    
53 Plansza ścienna Jak prawidłowo segregować odpady. sztuka    
54 Plansza ścienna Recykling. sztuka    
55 Film edukacyjny. Film DVD dot. odnawialnych źródeł 

energii dla rolnictwa. 
sztuka    

56 Film edukacyjny: „Filmoteka leśna”. sztuka    
57 Edukacyjna gra planszowa Kolorowy świat odpadów. sztuka    
58 Gra edukacyjna - Puzzle edukacyjne nt. czasu rozkładu 

odpadów. 
sztuka    

59 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące 
oszczędzania wody i ochrony środowiska. 

sztuka    
60 Gra edukacyjna:  Puzzle edukacyjne dotyczące 

recyklingu odpadów. 
sztuka    

61 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące 
oszczędzania energii i ochrony środowiska. 

sztuka    
62 Gra edukacyjna: Puzzle edukacyjne dotyczące 

prawidłowej segregacji odpadów. 
sztuka    



63 Gra edukacyjna: Obieg wody i jej oszczędzanie 
 

sztuka    

Łącznie  
 
 
 
netto:     .............................................................................. 
podatek VAT: ............................................................................... 
brutto:   .............................................................................. 
słownie brutto: ............................................................................................................................................... 
 
 
 


