
                                                           Umowa-projekt      
w dniu … ………………  2017 roku pomiędzy: 
 
………………………………………………………………………………  
NIP……………………. REGON ………………………………………  
………………………………………………………………………………  
zwanym dalej SPRZEDAWCĄ  
a  
Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie  
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa,  
zwaną w umowie KUPUJĄCĄ 
reprezentowaną przez – …………………………….. –  
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

1.Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Kupującego i do nieodpłatnego 
dostarczenia do siedziby Kupującej 10 zestawów pilarek MS 461 z dodatkowym 
wyposażeniem- zwanych w treści umowy towarem zgodnie z szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1* do niniejszej umowy. 
2. Towar winien być przeznaczony do sprzedaży na rynku polskim. Wraz z towarem 
Sprzedawca winien dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną 
producenta towaru. 

§ 2. 
1. Kupująca zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar cenę podaną w ofercie 
Sprzedawcy w kwocie .................... zł  netto słownie: (……………………………)      
2. Stawka podatku VAT …… ……..%, 
3. Cena brutto wynosi słownie:  (…………… ………………………………….złotych) 
4. Należność będzie płatna przez Kupującą w drodze przelewu na konto wskazane przez 
Sprzedawcę w fakturze w terminie do 30 dni od daty odbioru towaru oraz doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury. 
5. Faktura powinna obejmować w jednej pozycji całość towaru pod nazwą -10 zestawów 
pilarek  MS461 z dodatkowym wyposażeniem . 

§ 3. 
1. Sprzedawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru pod wskazany przez Kupującą 

adres do dnia 15.12.2017r. 
2. Sprzedawca zapewnia, że towar jest kompletny,  dobrej jakości i nie posiada żadnych wad i 
uszkodzeń. Ponadto Sprzedawca wraz z towarem zobowiązany jest przekazać : 
-   instrukcje obsługi w języku polskim 
3. Sprzedawca zawiadomi Kupującą pisemnie z wyprzedzeniem 3 dni o terminie (data, 
godzina) od której towar będzie gotowy do odbioru. Kupująca przystąpi do odbioru w ciągu 7 
dni od daty zawiadomienia. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faksu. 
Zawiadomienie należy kierować do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w 
Częstochowie na nr faksu 34 378-53-32. 
4. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla 
każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującą, podczas odbioru towaru wad, rozbieżności z 
opisem lub braku koniecznych dokumentów, towar nie zostanie odebrany, a Sprzedawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad, dokonania zmian, przedłożenia aktualnych 
dokumentów zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o 
stwierdzonych wadach lub odstępstwach od opisów w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze 
stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od 
umowy. 
6. Sprzedawca zobowiązuje się przeszkolić dwóch pracowników ze strony Kupującej w 
zakresie obsługi pilarek do drewna w siedzibie Kupującej. 



7. Odbioru dokona 3 pełnomocników Kupującej w ciągu 3 dni roboczych od daty 
przystąpienia do odbioru w obecności Sprzedawcy (lub jego pełnomocników). 

§ 4. 
1.   Sprzedawca udziela -min 12 miesięcy gwarancji i rękojmi na towar. 
2. W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne wykonywane będą zgodnie z 
zaleceniami producenta towaru, na koszt Sprzedawcy. Do kosztów zalicza się: dojazd do 
siedziby Kupującej, przegląd towaru, wymiana materiałów eksploatacyjnych.  
4. W okresie gwarancji i rękojmi , przeglądy i naprawy gwarancyjne wykonane będą 
bezpłatnie przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia usterki od Kupującej. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu (z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas reakcji nie może przekroczyć 14 dni 
roboczych od czasu powiadomienia. 
5. W okresie pogwarancyjnym na odrębne zlecenie Kupującej naprawy będą wykonywane w 
ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Kupującej pisemnego zgłoszenia usterki (z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności dostarczenia towaru 
do serwisu lub do siedziby Sprzedawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie 
można usunąć w siedzibie użytkownika, koszty dostarczenia i odbioru ponosi Sprzedawca. 
7. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą liczbę trzech, Sprzedawca 
zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego elementu na nowy.  
8. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi serwis prowadzony będzie na podstawie 
indywidualnych ustaleń i zleceń użytkownika urządzeń z uwzględnieniem zaleceń 
Sprzedawcy. 

§ 5. 
1. Jeżeli Sprzedawca opóźni termin odbioru i przekazania urządzeń w stosunku do terminu 
uzgodnionego w umowie, zapłaci kary umowne w wysokości 0,3% wartości ceny brutto za 
każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30% wartości ceny brutto. 
2. Jeżeli opóźnienie wydania towaru przekroczy 3 dni Kupująca ma prawo odstąpić od 
umowy w ciągu kolejnych 10 dni  niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło 
opóźnienie. W takim przypadku Kupująca nie będzie zobowiązana zwrócić Sprzedawcy 
kosztów, jakie Sprzedawca poniósł w związku z zawartą umową a ponadto Sprzedawca 
zapłaci kupującej karę umowną w wysokości 5% ceny brutto podanej w §2. Taką samą karę 
zapłaci Sprzedawca w przypadku odstąpienia przez niego od umowy z jakichkolwiek 
przyczyn. 
3. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez 
złożenie oświadczenia drugiej stronie. 
4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dokona naprawy lub nie wykona przeglądu w terminie 
określonym w §4  zapłaci Kupującej karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto za każdy 
dzień zwłoki. 
5. W przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 
w umowie Kupująca może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 
6. W przypadku nieterminowego wykonania płatności Kupująca zapłaci Sprzedawcy 
ustawowe odsetki obliczone za każdy dzień zwłoki. 

§ 6. 
W przypadku wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz nie może żądać odsetek 
karnych za niezrealizowaną część umowy. 

 
 
 



§ 7. 
1.  Postanowienia niniejszej umowy w zakresie terminu, zakresu rzeczowego, 

wynagrodzenia i odszkodowań mogą być zmienione, jeśli obowiązek zmiany umowy 
wynika z przepisów kodeksu cywilnego lub przepisów, regulujących przedmiot umowy w 
przypadku zaistnienia poniższych warunków: 
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej 
zmiany podatku VAT; 
b) nastąpienia zmiany producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się 
dostępność urządzeń zaoferowanych przez Sprzedawcę i zachodzi konieczność 
zastąpienia ich innymi, pod warunkiem, że spełniają wymagania określone przez 
Kupującego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
c) zaistnienia możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Kupującej 
rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy; 
e) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, 
gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy; 
f) po podpisaniu umowy dojdzie do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta; 
g) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest 
korzystna dla Kupującej lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 
i) możliwa jest korzystna dla Kupującej zmiana terminu i sposobu płatności za realizację 
przedmiotu zamówienia; 
j) wystąpi siła wyższa (Siła Wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 
całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć  
i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie 
z należytą starannością ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych). 

2. W przypadku zmiany w trakcie wykonywania umowy stawki VAT, umówione 
wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie o kwotę podatku. 

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 8. 
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. 

 
§ 9. 

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

§ 10. 
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej 
ze stron. 

 
SPRZEDAWCA      KUPUJĄCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
*załącznik nr 1 do umowy stanowi integralną część umowy 
 


