
Umowa WKSF. _

zawarta dnia 2015 r. pomiędzy:

Gminą Opoczno z siedzibą w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno NIP: 768-171-75-75,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna Pana Rafała
Kądzielę,

a

firmą: , z siedzibą w , NIP:
____________ , reprezentowaną przez _

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) na pOdstawie art. 4 ust. 8 tejże ustawy.

§2
l. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na

dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 2
w Opocznie oraz do pracowni ekologicznej w Gimnazjum w Zespole Szkół w Mroczkowie
Gościnnym w podziale na dwa zadania.

2. Wykonawca wykona usługę zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do
składania ofert.

3. Wykonawca wykona zadanie (należy wybrać właściwe):

ZADANIE I

LP. RODZAJ POMOCY DYDAKTYCZNEJ ILOŚĆ

l Mikroskop szkolny z akumulatorem 4

2 Stacja pogody przenośna z rączką 3 przyrządy l

3 Globus konturowy-piłka, 2

4 Energia Odnawialna wody - wiatru -Słońca zestaw eksperymentalny l

5 3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji l

6 Gra planszowa l

7 Kolorowy świat odpadów
ledukacyjna qra planszowa

8 Gra planszowa - Eko Skrzaty l

9 Akademia Ekologii "Dbam o środowisko" i "Segreguję odpady" 2

10 Rośliny chronione - książka "Rośliny chronione" l
3 filmy DVD:

11
- Funkcje lasu l kpI.
- Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu
- Las potrzebuje drewna

12 Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii l

13 DUO Europa fizyczna / Europa polityczna l

14 Zestaw preporatów biologicznych 100 szl. l

15 Świat fizyczny z elementami ekologii l

16 Kontynenty świata rabatowy zestaw 6 plansz + wskaźnik PCV 100 cm l kpI.

17 Mapa fizyczna Afryki l

18 Mapa fizyczna Ameryki Płd. I Płn. l



19 Mapo fizyczno Australii l

20
Atlas geograficzny + CD.

15
Proco zbiorowo

ZADANIE II

LP. RODZAJ POMOCY DYDAKTYCZNEJ ILOŚĆ

I Zjawisko fizyczne - pakiet 28 foliogromów z opisami l

2 Zestaw doświadczalny do badania gleby +karty procy l

3 Zestaw ekologiczny do badania wody l

EduRom
l4

Biologio dla Gimnazjum

5 Wago wisząco 10 g/ max 10 kg l

6 Azymut 3

7 Kompas 6

8 Wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych l

9 Pomoc uczniowsko do określania kierunku wiatru l

10 Latarko 2

II Zestaw 10 preparatów mikroskopowych - komórki roślinne l

12 Zestaw 10 preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka część l l

13 Zestaw 10 preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka część 2 l

14 Zestaw 10 preparatów mikroskopowych - biologio część l l

15 Zestaw 10 preparatów mikroskopowych - biologio część 2 l

16 Zestaw 10 preparatów mikroskopowych- bakterie l

17 Zestaw 10 preparatów mikroskopowych l

18 Zestaw 10 preparatów mikroskopowych - rozmnażanie zwierząt l

19 Zestaw 10 preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka zmienione
l

chorobotwórczo

20 Szkiełko nakrywkowe l

21 Zestaw 20 magnesów sztabkowych w pudełku l

22 Model - rodzaje ukształtowania powierzchni - zestaw klasowy l

23 Mapo ścienno dwustronno - Polsko. Ochrono przyrody. l

24 Model Układu Słonecznego z planetarium - podświetlony, ruchomy model l

25 Model DNA podstawowy (12 par nukleotydów) l

26 Stacjo meteorologiczno l

27 Model szkieletu człowieka '12 wielkości naturalnej l

28 Plansze interaktywne l

29 EduROM Chemio dla gimnazjalisty (klasy 1-3) - program komputerowy l

30 Paski wskaźnikowe pH 2

31 Polnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką 2

32 Zestaw do wytwarzania wybranych gazów 4

33 Zestaw szkło i wyposażenia laboratoryjnego l



34 Powietrze i jego zanieczyszczanie - pakiet 20 foliogramów 1

35 Dużyzestaw do chemii organicznej i nieorganicznej 4
36 Zestaw 7 różnych pryzmatów 1

37 Zestaw 6 różnych soczewek 1

38 Lupa szklana z rączką, 3x, 100mm 4

39 Zestaw klasowy do nauki o elektryczności 1

40 Zestaw magnesów - 44 elementy 1

41 Półkule magdeburskie, wersja ekonomiczna 1

42 Naczynia połączone 1

43 Dynamometry (siłomierze) 6
44 Woltomierz szkolnytrójzakresowy 2
45 Amperomierz szkolnydwuzakresowy 2
46 Zasilaczdemonstracyjny analogowy 1
47 Teleskop dla początkujących 1

48 EduROMFizykadla gimnazjum - program komputerowy 1

49 Fizyka.Planszeinteraktywne 2.0Gimnazjum 1
50 Mikroskop szkolny 5
51 Kamera mikroskopowa Plusna podstawie analogowo-cyfrowa z mikrofonem 1
52 Waga szkolna 1
53 FilmDVD Makrokosmas 1
54 EduROMPrzyroda Na ratunek planecie cz. 1,cz. 2 1
55 EduROMGeografia dla gimnazjum (klasy 1-3)- program komputerowy 1

56 Filmpt. "Funkcje lasu" 1

57 Audio CD - rozpoznawanie głosów zwierząt 1

58 FilmDVD odnawialne żródła energii 1

59 Kluczdo oznaczania gatunków roślin 1

60 Lornetka 7-21x40z zoomem 1

4. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy od terminu odbioru przedmiotu
zamówienia.

5. Przedmiot zamówienia Zadnia nr I, Wykonawca dostarczy do Szkoły Podstawowej nr 2 w
Opocznie, ul. Inowłodzka 3, 26 -300 Opoczno.

6. Przedmiot zamówienia Zadnia nr II, Wykonawca dostarczy do Zespołu Szkół w Mroczkowie
Gościnnym, Mroczków Gościnnym 50, 26 -300 Opoczno.

§3
1. Wykonawca zobowiqzuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 7

października 2015 r.
2. Przez wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dostawę we wskazane w § 2 ust. 5

przez Zamawiajqcego miejsca.

§4
l. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu, o którym mowa w §

2 wynosi (wybrać właściwe):



Zadanie nr 1
____ netto + VAT 23% (tj. ) czyli łącznie brutto zł
(słownie: ).

Zadanie nr 2
____ netto + VAT 23% (tj. ) czyli łącznie brutto zł
(słownie: ).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.

3. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z opisem przedmiotu zamówienia
potwierdzona zostanie w protokole odbioru.

4. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie
w protokole odbioru.

5. Protokół odbioru zostanie spisany w dniu przekazania przedmiotu zamówienia do miejsca
wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO.

6. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest: Magdalena Jarzębowska tel. 44 736 31 27, fax
44 736 3111.

7. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest tel.
_______ ,'fax _

§ 6
l. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej na wypadek niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % wartości

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt l umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt l umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w

wysokości 20 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 4 pkt l umowy,
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,3 %, za każdy dzień zwłoki, licząc od

dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary

umowne na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego

Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w

przypadku nie wykonania umowy w terminie.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać

uzasadnienie.
§7

l. ZAMAWIAJĄCY ureguluje należność za przedmiot zamówienia przelewem na wskazany
rachunek bankowy w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Na fakturze za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wymienić i skosztorysować

wszystkie pozycje wynikające z zamówienia.
4. Faktura będzie wystawiona na:

Nabywca/Płatnik
Gmina Opoczno
26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
N IP: 768- l 71 -75-75



§8
1. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się no

piśmie.
2. Spory wnikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla

siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową moją zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
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