
UMOWA – projekt 
 

W dniu ………… roku w Częstochowie pomiędzy  
………………………………………………………………………………………………… 
zarejestrowanym/ą w .................................................................................pod numerem ......... 
reprezentowanym/ą przez: ……………………………………………………………… 
zwanym/ą dalej DOSTAWCĄ 
a 
Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64 
reprezentowaną przez: …………………………….. – Komendanta Szkoły 
zwaną dalej KUPUJĄCĄ 
 

§ 1. 
1.  Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Kupującej a Kupująca zobowiązuje się 

zakupić teczki konferencyjne długopisy z logotypami zwane w dalszej części umowy 
„towarem”,  

2. Szczegółowy opis towaru zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2. 
1. Wartość całkowita towaru netto wynosi: 
I etap -  ................... zł (słownie:..........................................) 
II etap - ................... zł (słownie:..........................................) 
2. Wartość brutto  towaru wynosi:  
I etap -  ................... zł (słownie:..........................................) 
II etap - ................... zł (słownie:..........................................) 
3. Należność będzie płatna przez Kupującą w drodze przelewu na konto wskazane przez 

Dostawcę w fakturze, w terminie 30 dni od daty odbioru towaru oraz doręczenia faktury.  
§ 3. 

1. Przekazanie i odbiór towaru nastąpi w siedzibie Kupującej w terminie: 
I etap-  do dnia 08.03.2017r do godz. 10:00:  

- 70 szt. teczek 
- 200 szt. długopisów 

II etap- do dnia 28.04.2017r: 
- 130 szt. teczek 
- 300 szt. długopisów 

2. Dostawca zapewnia, że towar jest nowy, kompletny, jest dobrej jakości i nie posiada 
żadnych wad i uszkodzeń.  

3. Z czynności odbioru towaru strony sporządzą protokół odbioru który, zostanie 
sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i 
podpisany przez obie strony. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującą podczas odbioru towaru wad, rozbieżności z 
opisem towar nie zostanie odebrany. 

 
 

§ 4. 
1. Jeżeli z przyczyn po stronie Dostawcy nie dojdzie do odbioru towaru w terminie 

wskazanym w §3 ust. 1 dla etapu I tj. do 08.03.2017r do godz. 10:00 niniejsza umowa 
wygasa , bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń stron. Kupujący nie będzie  
w takim przypadku zobowiązany do zapłaty Dostawcy jakichkolwiek kosztów 
związanych z przygotowaniem towaru. 

2. Jeżeli z przyczyn po stronie Dostawcy nie dojdzie do odbioru towaru w terminie 
wskazanym w §3 ust. 1 dla etapu II tj. do 28.04.2017r niniejsza umowa wygasa w części 
dotyczącej II etapu, bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń stron. Kupujący nie 



będzie w takim przypadku zobowiązany do zapłaty Dostawcy jakichkolwiek kosztów 
związanych z przygotowaniem towaru. 

3. W przypadku nieterminowego wykonania płatności Kupująca zapłaci Dostawcy 
ustawowe odsetki obliczone za każdy dzień zwłoki. 

 
§ 5. 

 
1. Strony mogą wprowadzić elementy zamienne (w zakresie rozwiązań i materiałów)  

w stosunku do przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
(załącznik nr 1 do umowy ) jeżeli: 
a) nie wykraczają poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłyną na 

zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, 
b) powstaną w wyniku zmiany sposobu wykonania elementu zamówienia, nie 

zwiększając parametrów zamówienia i nie wykraczając poza ilość materiałów 
określonych w dokumentacji, 

c) powstaną w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego 
materiału, spełniającego parametry i warunki określone w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) (np. z powodu wycofania z 
produkcji wymienionego w dokumentacji materiału, brak możliwości nabycia), 
wpłyną na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji 
zamówienia oraz zapobiegną powstaniu dużych i nieodwracalnych  
w skutkach strat dla Dostawcy. 

 2.   Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Dostawcy, w przypadku 
konieczności wprowadzenia korzystnych dla Kupującej zmian cech towaru. 

3.  Zmiany następują na wniosek stron i wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem  
        nieważności. 

 
§6. 

1. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy właściwym do jego 

rozstrzygnięcia będzie Sąd w Częstochowie. 
 
 

§ 7. 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej rygorem nieważności i stanowić będą aneks do 
niej. 

§ 8. 
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron. 

 
 

DOSTAWCA                 KUPUJĄCA 
 


