
Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

„WZÓR UMOWY”

WZÓR UMOWY NR ………

Zawarta w dniu ……………... pomiędzy:

Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu –
bryg. mgr inż. Radosław Lendor, ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec,
NIP: 644-28-81-294, REGON: 273072781, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

a
………………………………….. reprezentowaną przez:  
……………………………………, adres:  ……………, NIP: ………………, REGON: 
………………., zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego nowych ubrań specjalnych, wyprodukowanych w roku 2020, w ilości 
21 kompletów (ubranie specjalne + kurtka lekka), w ramach „Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 
w latach 2017-2020”. 
W skład 1 kompletu wchodzi: 
a) Ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469. Ubranie składa się z kurtki 

i spodni. 
b) Kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614.

§ 2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, opisanych w § 1 

umowy, ubrań wraz z dokumentacją, zgodnie z ofertą z dnia 
……………………………… .

2. Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 
oraz szczegółowy opis ubrania specjalnego i kurtki lekkiej ubrania specjalnego 
znajduje się w załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” do niniejszego 
zapytania ofertowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej w dniu 09 kwietnia 2019r. stanowiący po podpisaniu umowy jej 
integralną część.



§ 3

1. Przedmiot dostawy opisany w § 1 umowy będzie dostarczony do siedziby 
Zamawiającego do dnia ………………………..r.

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, nie później niż do dnia 
dostarczenia przedmiotu umowy, następujących dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymagań techniczno-użytkowych dla ubrań specjalnych tj.:
- obowiązującego świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wydanego 

na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),

- deklaracji wykonawcy / dostawcy dotyczącej spełnienia wymagań 
określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia zatwierdzonego w dniu 
09 kwietnia 2019r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej,

- deklaracji wykonawcy / dostawcy spełniającej wymagania rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005r. 
w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2006 Nr 4, poz. 25, z późn. zm.),

- deklaracji wykonawcy / dostawcy spełniającej wymagania zarządzenia
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. KG PSP z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z późn. zm.).

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z winy 
Wykonawcy bez ponoszenia kosztów oraz kar, jeżeli 10 dni po terminie 
dostawy Wykonawca nie zrealizuje dostawy.

§ 5

Strony ustalają, iż wynagrodzenie należne z tytułu realizacji przedmiotu 
umowy, określonego w § 1 umowy wyniesie ………….netto 
(słownie:………………………). Kwota podatku VAT wynosi ……….złotych 
(słownie: ……………………….). Łącznie wynagrodzenie brutto wyniesie 
………….. złotych (słownie: ……………………..).



§ 6

1. Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne 
przelewem, w ciągu 14 dni po protokolarnym odbiorze dostawy 
oraz po otrzymaniu faktury VAT w formie papierowej, dostarczonej osobiście 
przez Wykonawcę lub za pośrednictwem poczty listem poleconym 
za poświadczeniem odbioru przesłanym na adres Zamawiającego, tj. 
41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21 lub też w formie cyfrowej 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 
sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl. Termin płatności uważa się 
za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na rachunek bankowy 
Wykonawcy, wskazany w wystawionej przez niego fakturze VAT.

3. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania przedmiotowej umowy kwota 
określona w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie na niekorzyść 
Zamawiającego.

§ 7

Przedmiotowa umowa, z zastrzeżeniem § 4, może zostać wypowiedziana 
przez strony tylko po wzajemnych uzgodnieniach i za ich obopólną zgodą.

§ 8

1. Wykonawca może odstąpić od przedmiotowej umowy w każdej chwili,
bez podania przyczyny płacąc karę umowną Zamawiającemu w wysokości 
10 % wartości umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,1 % wartości umowy za każdy dzień 
nieterminowej dostawy przedmiotu umowy lecz nie więcej niż 10 % wartości 
umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny płacąc 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.

§ 9

Strony ustalają, że gwarancja na przedmiot umowy dostawy, o którym mowa w § 1 
umowy wynosi ……………………………….… miesiące (słownie: …………………).

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego.
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2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Formularz ofertowy oraz załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną 

część.
4. Wszelkie sporne sprawy między stronami wynikające z przedmiotowej umowy 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.

…………………………….                                                    …………………………..
           Zamawiający       Wykonawca
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