
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr MT.236.80.2021.TR 

 
UMOWA NR MT.0250....2021 

(projekt) 

 
W dniu .....2021 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: 
 
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej reprezentowaną 
przez: st. bryg. mgr inż. Zbigniewa Mizerę – Komendanta Miejskiego PSP 
zwanym dalej Kupującym: 
a 
..............…………………... 
reprezentowanym przez: 
…..........………………….. 
zwanym dalej Sprzedający 
zawarta została umowa następującej treści : 

§ 1 
Zamówienia dokonano poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) 

§ 2 
Przedmiotem umowy jest zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem 

§ 3 
1. Kupujący powierza, a Sprzedający zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
umowy określonego w § 2. 
2. Integralną częścią umowy jest: 
- zapytanie ofertowe MT.236.80.2021.TR z dnia 22.07.2021r. 
- oferta handlowa z dnia ….. 

§ 4 
1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia (8 tyg. od dnia podpisania 
umowy). 
2. Miejsce dostawy: 43-300 Bielsko Biała ul. Leszczyńska 43. 

§ 5 
1. Za przedmiot umowy Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu cenę 
brutto w wysokości ….. zł (słownie:….. /100), w tym należny VAT w wysokości 23%. 
2. Należność za dostawę płatna będzie na podstawie faktury VAT w formie przelewu 
na konto wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 
3. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy 
podpisany przez obie strony umowy. 

§ 6 
1. W przypadku zakwestionowania jakości dostarczonego sprzętu Kupujący może 
skorzystać z opinii rzeczoznawców. Koszt rzeczoznawców pokrywa strona, której 
racje nie zostaną potwierdzone w opinii. 

§ 7 
1. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,2% wartości zamówienia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki. 
2. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedającego, Sprzedający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości 
zamówienia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1. 
3. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po jego 



stronie, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
zamówienia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1. 

§ 8 
1. Na przedmiot umowy określony w § 2 udzielona jest min. 24 miesięczna 
gwarancja. 
2. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 5 pkt.3. 

§ 9 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

§ 11 
Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 
polubownie lub przez sąd miejscowo właściwy dla Kupującego. 

§ 12 
Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej 
dla każdej ze stron i podpisana w dniu…… 
 
 
 
………………………  ..………………………… 
/Sprzedający/  /Kupujący/ 


