
 
Umowa o wykonanie usług przeglądu i konserwacji 

wewnętrznych nawodnieniowych instalacji przeciwpożarowych                             
 

WZÓR 
 

zawarta w Bydgoszczy w dniu …………..…  r. 

pomiędzy  

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy 

reprezentowanym przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji                            

w Bydgoszczy insp. Marcina Woźniaka z siedzibą w Bydgoszczy przy                            

ul. Powstańców Wielkopolskich 7 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty 

Wykonawcy w trybie zwolnionym ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.) na podstawie art. 4  pkt 8 tejże ustawy. 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług dotyczących przeglądu         

i konserwacji wewnętrznych nawodnieniowych instalacji przeciwpożarowych,       

w zakresie przeglądu hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. 

nr 124 poz. 1030).   

§ 2 

1. Wykonawca dokona przeglądu i konserwacji wewnętrznych nawodnieniowych 

instalacji w obiekcie wskazanym w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną 

część niniejszej Umowy. W przypadku braku możliwości właściwego wykonania 

usługi na skutek braku dostępu do hydrantów, braku wody, czy też innych 

okoliczności będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji Wykonawca zgłosi 

pisemnie ten fakt Zamawiającemu, odstępując od wykonania usługi. 

2. Usługa zostanie zrealizowana do dnia 20 grudnia 2018 r. W przypadku 

trudności technicznych w wykonaniu badania, powstałych na skutek braku 

dostępu do instalacji czy też niepełnej sprawności zaworów hydrantowych 

powodującej, że wykonanie usługi mogłoby doprowadzić do wycieku wody, 

termin wykonania usługi przedłuża się do końca 2018 r. 



3. Z przeglądu i konserwacji Wykonawca sporządzi protokół. 

4. Wykonana usługa musi zostać pisemnie potwierdzona przez pracownika danej 

jednostki Policji. 

5. Wykonawca zamieści w protokole numerację hydrantów wewnętrznych zgodną 

z numeracją znajdującą się na hydrantach, bądź w przypadku jej braku 

dokona nowej numeracji trwale oznaczając hydrant. 

6. Protokół winien być wypełniony w sposób trwały tuszem czarnym bądź 

niebieskim oraz podpisany przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia. 

§ 3 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w wysokości 

………………. zł brutto. Powyższa kwota stanowi jednocześnie maksymalną 

wartość umowy. 

2. Zamawiający dokona zapłaty, przelewem na konto bankowe                           

nr …………………………………………………… za wykonane przeglądy                         

i konserwacje w oparciu o protokół z przeprowadzonych przeglądów, 

konserwacji oraz prawidłowo wystawioną fakturę, w kwocie podanej                   

w ust. 1, po zakończeniu realizacji usługi. 

3. Wykonawca wystawi fakturę dla: 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy  

ul. Powstańców Wielkopolskich 7 

85-090 Bydgoszcz 

NIP: 554-031-29-93 

4. Termin płatności ustala się na 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury do KWP w Bydgoszczy pod adres: Komenda Wojewódzka 

Policji w Bydgoszczy, Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Kijowska 5, 85-703 

Bydgoszcz. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

§ 4 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne liczone od wartości 

umowy określonej w § 3 ust. 1: 

a) w wysokości 0,5% w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi, za każdy 

roboczy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy                

do dnia ostatecznego wykonania usługi, 

b) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia                    

od umowy z winy Wykonawcy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Kara pieniężna winna być zapłacona przez stronę, która naruszyła 

postanowienia Umowy w terminie 14 dni od złożenia na piśmie przez drugą 

stronę żądania zapłaty. 

§ 5 

W przypadku remontu bądź wyłączenia z użytkowania budynku lub innych 

okoliczności powodujących brak konieczności czy też niemożność wykonania 

usługi, sporządzony zostanie stosowny aneks do umowy, zmniejszający jej zakres 

wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa                     

w § 3 ust. 1. Aneks wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ….. 12.2018 r. do dnia  

20.12.2018 r., z zastrzeżeniem o którym mowa w § 2 ust. 2. 

§ 7 

Sprawy nie objęte niniejszą umową regulują właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania 

niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia 

do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd dla 

siedziby Zamawiającego.   

§ 8 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane                          

za porozumieniem stron, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                         

po jednym dla każdej ze stron. 

§ 10 

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1. 
 
 
 
 
 
 

“Wykonawca”              “Zamawiający” 
 


