
               Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Spółki z o.o. 

      Ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn 

             Tel./fax 55 279 33 19, 55 279 39 19, e-mail: biuro@wodociagikwidzyn.pl 

        Kwidzyn, dn. 16.12.2016r. 

U M O W A Nr……..... 

O świadczeniu usług w zakresie konserwacji i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego 
zawarta w dniu ……………………………. 

pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Kwidzyn Sp. z.o.o. zwanym 
dalej Zleceniodawcą, a 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

§1 

Zleceniodawca zleca wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania przegląd techniczny oraz 
naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic, agregatów gaśniczych i 
wewnętrznych sieci hydrantowo-gaśniczych na terenie wskazanym przez zleceniodawcę. 

§2 

Podstawa prawna : s15.1,2rozp. MSW-Dz.U.92/92 ze zm. Art.62 ust.1 pkt.1- Ustawa Prawo 
Budowlane 

§3 

Wykonawca jest odpowiedzialny za solidne wykonanie umowy i sprawność techniczną 
sprzętu gaśniczego, gaśnic, agregatów i hydrantów. 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz zleceniobiorcy usług w 
zakresie przeglądów technicznych sprzętu gaśniczego. 

2. Termin przeprowadzenia przeglądów technicznych sprzętu gaśniczego będzie przez 
obie strony ustalany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

3. Sprzęt zakwalifikowany do naprawy i napełnienia wykonawca zobowiązuje się do 
wymiany „od ręki” własnym transportem na naprawiony i napełniony. 

§5 

Z wykonanej usługi wykonawca przedstawi fakturę VAT- wg cennika, który stanowi załącznik 
do umowy. 

§6 

Zapłata za wykonaną usługę przez wykonawcę dokonana zostanie przez zleceniodawcę po 
wystawieniu faktury VAT i podaniu warunków i terminów płatności. 
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§7 

w przypadku stwierdzenia przez zleceniodawcę wadliwego działania sprzętu gaśniczego, 
powiadamia on o tym wykonawcę celem usunięcia usterek. Termin usunięcia usterek i wad 
nie może przekroczyć trzech dni. 

§8 

Umowa została zawarta na czas……………………………………………………………………... 

I może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia: 

……………………………………………………. 

§9 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 

§10 

Spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez  

………………………………………………………………………………………………………… 

§11 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku straty materialnej 
zleceniodawcy z powodu wadliwego działania sprzętu gaśniczego w postaci gaśnic, 
agregatów gaśniczych i wewnętrznych sieci hydrantowo- gaśniczych. 

§12 

Umowa została sporządzona w ……………………. Jednobrzmiących egzemplarzach, które 
otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp.z.o.o. 
2. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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