
 

 

UMOWA - projekt 
w dniu …………………2022 roku pomiędzy: 
……………………………………………………………………….............. 
NIP ……………………   REGON ………………………………… 
zwanym dalej SPRZEDAWCĄ 
a  
Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, 
zwaną w umowie KUPUJĄCĄ 
reprezentowaną przez: …………………………………- Komendanta Szkoły   
 

§ 1 
1. Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać Kupującej oraz dostarczyć nieodpłatnie własnym 
środkiem transportu do jej siedziby elementy umundurowania  dla kompanii honorowej 
CSPSP 

lp. oznaczenie części Przedmiot zamówienia ilość 

    
  
 1 

 
 

Część I 

Mundur wyjściowy kompani honorowej                
ze spodniami zwężanymi do dołu 55 kpl. 

 
 

Mundur wyjściowy kompani honorowej                   
ze spodniami typu bryczes 5 kpl. 

 
2 Część II 

 
Buty specjalne skórzane 60 par. 

 
3 Część III 

 
Buty oficerskie w kpl. z prawidłami 3 pary. 

4 
Część IV 

 
Pas strażacki 

 
50 szt. 

  

5 
Część V 

Pochewka mała do toporka strażackiego 
50 szt. 

 
zwanych w dalszej części umowy „towarem”, zgodnych ze szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.  

2. Kupująca zobowiązuje się odebrać wymieniony towar i zapłacić umówioną należność, 
o której mowa w § 2. 

3. Sprzedawca oświadcza, że towar określony w ust. 1, jest zgodny z opisem zawartym  
w załączniku nr 1 do umowy, złożoną ofertą, a także spełnia wymagania określone:  

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 
2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej  
(Dz. U. z 2021 r.  poz. 1795), 

− Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 
2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych 
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony 
indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. Urz. KGPSP                         
Nr 2,poz 17 ze zm. ) zmienionym niżej wymienionymi zarządzeniami: 

− Nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 czerwca 
2018 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych 
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków 



 

 

ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. 
Urz. KGPSP z dnia 20.06.2018 r. poz. 10). 

− Nr 7 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 lipca 2018 
r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych 
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków 
ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. 
Urz. KGPSP z dnia 16.07.2018 r. poz. 15). 

− Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 lipca 2018 
r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych 
i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków 
ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, (Dz. 
Urz. KGPSP z dnia 17.07.2018 r. poz. 15). 

§ 2 
1. Kupująca zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za dostawę towaru określonego  

w §1 ust.1. cenę w wysokości: netto: …… (słownie: ……… ). Kwota zostanie powiększona 
o obowiązujący podatek od towarów i usług w kwocie:…… (słownie:…..). Wartość brutto: 
…………(słownie: …………………..).  

2. Ustala się następujące ceny jednostkowe za towar (zgodnie z ofertą Sprzedawcy):  
Mundur wyjściowy ze spodniami zwężanymi do dołu: … zł netto/komplet: … zł brutto/komplet 
Mundur wyjściowy ze spodniami typu bryczes:… zł netto/komplet; … zł brutto/komplet  
Buty specjalne skórzane: … zł netto/parę; … zł brutto/parę 
Buty oficerskie w kpl. z prawidłami: … zł netto/parę; … zł brutto/parę 
Pas strażacki: … zł netto/sztukę; … zł brutto/sztukę 
Pochewka mała do toporka strażackiego: … zł netto/sztukę; … zł brutto/sztukę 
3. Cena całkowita towaru brutto obejmuje wszystkie koszty w tym także koszty dostarczenia 

towaru do siedziby Kupującej oraz ewentualnej wymiany rozmiaru. 
4. Kupująca zobowiązana jest do zapłaty ceny Sprzedawcy po odbiorze towaru w terminie 30 

dni od daty otrzymania faktury.  
5. Niedokonanie przez Kupującą zapłaty w terminie skutkuje naliczaniem przez Sprzedawcę 

odsetek ustawowych od zaległej kwoty za opóźnienie w transakcjach handlowych.  
§3 

1. Sprzedawca zobowiązuje się wymieniony w §1 ust. 1 towar dostarczyć każdorazowo  
w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy: zadanie I,II,IV,V 
w terminie 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy: zadanie III 
-  dokonanie obmiaru (dotyczy zad. I) -w siedzibie Kupującej 
- dokonanie obmiaru nastąpi w siedzibie Wykonawcy jeżeli jego siedziba znajduje się w 
promieniu  do 50km  od Zamawiającej(dotyczy zad. III). 

-  podanie rozmiarów towaru (dotyczy zad. II,III, IV) 
2. Przekazanie rozmiarów, w przypadku innym niż przy podpisaniu umowy, nastąpi za 

pomocą faksu lub poczty elektronicznej na numer/adres podany w ofercie. 
Strony ustalają, że jeżeli Kupująca prześle rozmiary do godziny 14:00, za datę otrzymania 
przez Sprzedawcę rozmiarów uznaje się ten sam dzień. W przypadku przekazania 
rozmiarów po godzinie 14:00, uznaje się za datę otrzymania rozmiarów następny dzień 
roboczy, chyba że Sprzedawca potwierdzi otrzymanie rozmiarów w dniu przekazania. 

3. Do dostarczonego towaru winny być dołączone metki fabryczne oraz inne konieczne 
etykiety. 

4. Odbiór odbędzie się w siedzibie Kupującej zgodnie z procedurami określonymi w umowie.  
5. Sprzedawca zawiadomi pisemnie Kupującą z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie,  

w której towar będzie gotowy do odbioru. Data winna być określona co najmniej na 2 dni 
przed terminem odbioru, o którym mowa w  §3 ust. 1. Strony dopuszczają zawiadomienie 
w formie faksu na nr (34) 34-77-104 lub mailem na adres cspspcz@cspsp.pl. 



 

 

6. Odbiór towaru odbędzie się w siedzibie Kupującej. Odbiór będzie obejmował sprawdzenie 
zgodności dostarczonego towaru z zapisami umowy oraz sprawdzenie ilości i rozmiarów 
przedmiotów umundurowania. 

7. Odbioru towaru dokonają pełnomocnicy Kupującej, w ciągu 2 dni roboczych od daty 
przystąpienia do odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Kupującą niezgodności co do jakości lub ilości 
i rozmiarów towaru, Sprzedawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w przeciągu 
maksymalnie 5 dni roboczych. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół                              
o stwierdzonych brakach po 1 egz. dla   każdej ze stron. Powyższe postanowienie nie 
narusza uprawnień stron dotyczących żądania kar umownych i odstąpienia od umowy. 

9. Protokół odbioru towaru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej  
ze stron. 

10. Sprzedawca zapewnia, że dostarczony towar jest dobrej jakości i nie posiada wad.  
§ 4  

1. Sprzedawca udziela Kupującej 24 miesiące gwarancji oraz 24 miesiące rękojmi na 
dostarczony towar. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru towaru. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi, towar w którym zostaną stwierdzone wady  zaistniałe bez 
winy Kupującej, podlegać będzie wymianie na towar wolny od wad w ciągu 5 dni 
roboczych od daty powiadomienia sprzedawcy o wadach. 

3.   Po okresie gwarancji i rękojmi naprawy będą wykonywane na oddzielne zlecenie Kupującej 
w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Kupującej pisemnego zgłoszenia wady 
towaru lub zlecenia naprawy. 
4. Koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy i jego odbioru, w przypadku ujawnienia 

wady ponosi Sprzedawca. 
§ 5 

1. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić na wniosek Kupującej towar nieużywany na towar 
nowy o innych rozmiarach wskazanych przez Kupującą we wniosku o wymianę. Wymiana 
jest możliwa w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru podlegającego 
wymianie. 

2.   Wymiana może dotyczyć 20 % zakupionego nowego obuwia-(zadanie II trzewiki do 
kompanii honorowej). 

3.   Wymiana nastąpi na koszt Sprzedawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania   
przez Sprzedawcę pisemnego wniosku Kupującej dotyczącej wymiany. 

§6 
1. W przypadku zwłoki w terminie dostarczenia towaru w stosunku do terminu określonego 

w § 3 ust. 1, Sprzedawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% wartości 
niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% ceny brutto 
określonej w § 2 ust. 1. 

2. Jeżeli zwłoka w wydaniu towaru przekroczy 7 dni, Kupująca ma prawo do odstąpienia od 
umowy i naliczenia kar umownych w wysokości 20% wartości niedostarczonego towaru. 
W takim przypadku Kupująca nie będzie zobowiązana zwrócić Sprzedawcy kosztów, jakie 
on poniósł w związku z umową.  

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 
4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dokona wymiany towaru w terminie, o którym mowa  

w § 5 ust. 3, zapłaci Kupującej karę umowną w wysokości 5% wartości brutto nie 
wymienionego towaru za każdy dzień zwłoki. 

5. Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek Sprzedawca 
zapłaci karę w wysokości 3% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia następnego po terminie  wyznaczonym na usunięcie wad. 

6. Za każdą nieterminową realizację naprawy gwarancyjnej Sprzedawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 3% wartości towaru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po 
terminie wyznaczonym na zakończenie naprawy i przekazania towaru Kupującej. 



 

 

7. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, zapłaci on karę 
umowną w wysokości 20% wartości brutto niedostarczonego towaru.  

8. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 
umownych lub szkoda jest skutkiem zdarzeń za które nie przewidziano kar umownych, 
Kupująca może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości odpowiadającej 
poniesionej szkodzie. 

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Kupująca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

§ 7 
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy, właściwym 

do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującej. 
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego 

Kodeksu cywilnego w sprawie sprzedaży. 
3. W przypadku gdy po stronie Sprzedawcy występuje podmiot zagraniczny, do niniejszej   

umowy stosuje się przepisy prawa polskiego.  
4. Kupująca dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  

w przypadku zaistnienia następujących warunków: 
1.1. Konieczność wprowadzenia korzystnych dla Kupującej zmian cech towaru. 
1.2. Konieczność korzystnej dla Kupującej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą 

cech towaru. 
1.3. Gdy świadczenie Sprzedawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem 

niemożliwym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
1.4. W razie likwidacji przedsiębiorstwa sprzedawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, 
że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także  
w przypadku powzięcia przez Kupującą wiadomości o zaistnieniu lub możliwość 
zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Sprzedawcy.  

1.5. Wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy ani 
Kupującej okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 

1.6. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim 
aneksem do umowy – dotyczy ceny brutto; 

§ 8 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i stanowić będzie aneks 

do niej.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze 

stron. 
 

SPRZEDAWCA                                                                 KUPUJĄCA 
 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy 


