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Rozdział 1. Zamawiający  

Zamawiający: 

Gmina Smyków  

 Smyków  nr 91, 26-212 Smyków , 

tel.  (041) 37 39 181 , fax. 37 39 181,  e-mail : sekretariat@smykow.pl 

 

Miejsce publikacji ogłoszenia  

 strona internetowa Zamawiającego: www.bip.smykow.pl 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych  zarządzanych 

przez Gminę Smyków, zlokalizowanych w miejscowościach Piaski Królewieckie, Przyłogi, 

Stanowiska. Analizy ryzyka wód  podziemnych ma zostać przeprowadzona dla wszystkich 

trzech ujęć osobno i obejmować ocenę zagrożeń  zdrowotnych z uwzględnieniem  czynników 

negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzone w oparciu o analizy 

hydrogeologiczne lub hydrologiczne, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze 

sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badań  jakości ujmowanej wody. 

2. Analizę ryzyka należy opracować w  szczególności na podstawie analizy zebranych materiałów 

archiwalnych i uzupełnionych wizją terenową obiektu (terenu ujęcia) oraz obszaru zasilania 

ujęcia w celu wstępnej  weryfikacji i identyfikacji potencjalnych ognisk zanieczyszczenia wód 

podziemnych. Część materiałów archiwalnych przekaże dla Wykonawcy Zamawiający, a część 

musi Wykonawca pozyskać we własnym zakresie. 

3. W podsumowaniu analizy ryzyka należy takiej przedstawić jednoznaczną opinię na temat 

potrzeby ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej lub braku konieczności wraz z 

uzasadnieniem. Opinia powinna opierać się głównie na wynikach oceny zagrożeń  zdrowotnych 

oraz ocenie podatności ujmowanego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenie na całym 

obszarze zasilania ujęcia. Należy podać orientacyjny obszar oraz zakres i metodykę prac 

dokumentacyjnych dla szczegółowego opracowania projektu strefy. Dla ujęć wielootworowych 

i obszarów intensywnie eksploatowanych konieczne jest zalecenie badań modelowych, co 

jednoznacznie wynika z zapisu 6 ust.2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  18.11 

2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznej – inżynierskiej 

(Dz.U.2016 r. poz. 2033). 

4. Analizę ryzyka należy przygotować oddzielnie dla każdego ujęcia, gdyż będzie ona stanowić 

załącznik do wniosku o ustanowienie strefy tylko dla tego ujęcia. Analiza ryzyka ma być 

wykonana dla poszczególnych ujęć tylko w zakresie wymaganym ustawą Prawo Wodne 

(art.133 ust.3). Nie obejmuje analizy i oceny ryzyka  w rozumieniu rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi 

(Dz.U.2017 r. poz. 2294), wykonanych  w ramach przygotowania planów bezpieczeństwa wody 

i zarządzania ryzykiem na ujęciu. 

5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przygotowania wniosków Wojewody o ustanowienie stref 

ochronnych ani dokumentacji hydrogeologicznych (dodatków do istniejących dokumentacji). 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do wykonania czynności 

związanych z realizacją zamówienia oraz udostępni posiadana dokumentację ( dokumentację 

hydrogeologiczną, operaty wodoprawne, wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi). 

7. Gmina nie posiada badań wody surowej dla poszczególnych studni. 

8. Gmina nie posiada informacji na temat możliwości punktowych lub obszarowych źródeł 

zanieczyszczeń oraz nie dysponuje wynikami, czy też informacjami pochodzącymi z 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

oraz stosownymi wytycznymi i normami. 

mailto:sekretariat@smykow.pl
http://www.bip.smykow.pl/
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10. Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów 

wyjściowych do opracowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi je uzyskać we 

własnym zakresie i na własny koszt. Koszt uzyskania w/w materiałów, tj mapy, wypisy z 

rejestru gruntów, wszelkie opłaty administracyjne i skarbowe, informacje geologiczne, dojazdy, 

pobyty oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi 

Wykonawca. 

11. Analizę należy wykonać dla każdego ujęcia w ilości 2 szt. w formie papierowej  i 2 szt. na 

nośniku elektronicznym płyta CD/DVD lub pendrive (w 1 komplecie i formacie 

umożliwiającym edycję przez Zamawiającego oraz w 1 komplecie w formacie pdf) 

 

Rozdział 3. Opis istniejących ujęć wody. 

1. Ujęcie wody Przyłogi 

Ujęcie wody stanowią trzy studnie głębinowe. W oparciu o zatwierdzony projekt prac 

geologicznych przez Starostę Koneckiego – decyzja z dnia 18 lutego 2008 r., znak: GP.752-1-

1/08, we wschodniej okolicy wsi Przyłogi, wykonano otwory studzienne nr II i III. Studnię nr I 

wykonano w 1971 r.  

STUDNIA NR I:  

Zlokalizowana jest po północnej stronnie drogi wiejskiej na dz. 214/5 obręb Przyłogi miedzy 

budynkiem byłej Szkoły Podstawowej a boiskiem sportowym..  

1. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone zostały decyzją Starosty Koneckiego nr GP.752-1-3/08 

     z dnia 01.12.2008 r. w wysokości: Qe = 8,0 m3/h przy depresji 6,0 m.  

2. Głębokość: 45 m  

3. Zwierciadło wody: 30,1 m. p. p. t – 254,4 m n. p. m,  

4. Rzędna ujęcia: 284,5 m n.p.m.  

5. Ujęcie wód: trias górny  

6. Rzędne geodezyjne: X: 5659972,3 Y: 7462093,0.  

STUDNIA NR II:  

Zlokalizowana jest po południowej stronnie drogi wiejskiej na dz. 552 obręb Przyłogi. 

Wykonany w drugim kwartale 2008 roku.  

1. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone zostały decyzją Starosty Koneckiego nr GP.752-1-3/08 z 

dnia 01.12.2008 r. w wysokości: Qe = 12 m3/h przy depresji 12,0 m.  

2. Głębokość: 60m;  

3. Zwierciadło wody: 21,9 m. p. p. t – 253,5 m n. p. m,  

4. Rzędna ujęcia: 275,4 m n.p.m.  

5. Ujęcie wód: trias górny  

6. Rzędne geodezyjne: X: 5659705,5 Y: 7462165,9.  

STUDNIA NR III:  

Zlokalizowana jest na działce 208 obręb Przyłogi położonej na północ od boiska sportowego i 

byłej Szkoły Podstawowej w Przyłogach, w odległości ok. 140 m od studni nr I.  

1. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone decyzją Starosty Koneckiego nr GP.752-1-3/08 z dnia 

01.12.2008 r. w wysokości: Qe = 12,0 m3/h przy depresji 12,0 m.  

2. Głębokość: 80 m;  

3. Zwierciadło wody: 29,9 m. p. p. t – 254,1 m n.p.m,  
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4. Rzędna ujęcia: 284,0 m n.p.m.  

5. Ujęcie wód: trias górny,  

6. Rzędne geodezyjne: X: 5660107,7 Y: 7462085,3  

Studnie posiadają pozwolenia wodnoprawne  Decyzja  WA.ZUZ.3.4210.536.2021.AD z dnia 25 

maja 2021r. 

 

2. Ujęcie wody Piaski Królewieckie. 

STUDNIA W PIASKACH KRÓLEWIECKICH 

1. Zasoby eksploatacyjne zatwierdzone zostały decyzją Starosty Koneckiego nr GP.65312.2016 

z dnia 5 września 2016 r. w wysokości: Qe = 15 m3/h przy depresji 30 m  

2. Głębokość:     70 m 

3. Zwierciadło wody ustabilizowane:  0,3 m. p. p. t – 247,4 m n. p. m, 

4. Zwierciadło wody nawiercone:  44 m. p. p. t – 203,4 m n. p. m, 

5. Rzędna ujęcia:    247,7 m n.p.m. 

6. Ujęcie wód:     górnotriasowy poziom wodonośny 

7. Rzędne geodezyjne:    X: 5657417,0 Y: 7461183,0 

Studnie posiadają pozwolenia wodnoprawne  Decyzja  WA.ZUZ.3.4210.345.2020.AD z dnia 25 

sierpnia 2020r. 

3. Ujęcie wody Stanowiska 

Ujęcie wody stanowi dwie studnie głębinowe.  

STUDNIA NR 1:  

Zlokalizowana jest na terenie wygrodzonym, w obrębie Stacji Wodociągowej we wsi Stanowiska 

(działka nr 204/3). Studnia odwiercona została w 1991 r, do głębokości 55,0 m.  

1. Zasoby eksploatacyjne studni nr 1 zostały zatwierdzone Decyzją Wydziału Ochrony 

Środowiska UW Kielce (znak: OŚ.II.7430/5/92) z dnia 16.01.1992 r. w ilości Qe=4,5 m3/h przy 

depresji Se=15,0 m.  

2. Rzędne geodezyjne : X: 353433.08, Y: 596015.28 

STUDNIA NR 2:  

Zlokalizowana jest w pewnej odległości od Stacji Wodociągowej we wsi Stanowiska, na działce 

nr 204/5, tj. ok. 230 m w kierunku zachodnim od studni nr 1. Dojazd do studni nr 2 zapewniony 

jest drogą gminną nr 203.  Studnia odwiercona została w 2000 r., do głębokości 70,0 m 

 Zasoby eksploatacyjne studni nr 2 zostały zatwierdzone Decyzją Starosty Koneckiego (znak: 

RO.7510-7/2000) z dnia 28.08.2000 r., w ilości Qe=3,2 m3/h przy depresji Se=15,5 m. 

 Rzędne geodezyjne : X: 353459.14, Y: 595815.39 

Studnie posiadają pozwolenia wodnoprawne  Decyzja  R.O. 6341.39.2016.LZ z dnia 30 grudnia 

2016r. 

4. Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu 

Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak WA.ZUZ.3.4100.46.2018.IM z dnia 16.01.2020r. 

ustanowiono z urzędu strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla 

wszystkich ujęć wody. 



5 

5. Zaleca  się aby Wykonawca zapoznał się z terenem, którego dotyczą przedmiotowe analizy i 

pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą 

być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług. Powyższe należy uzyskać własnym 

staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, gdyż wyklucza się możliwość  

roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Niezbędne dokumenty, informacje 

oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie i na 

własny koszt w cenie ryczałtowe podanej w formularzu ofertowym. 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia. 

Realizacja zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy. 

 

Rozdział 5.  Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 18.10.2021r. roku do godz. 

14.00.  

2. Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Smyków 26-212 Smyków 

91 (pokój nr 1 – sekretariat.)  

3. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: sekretariat@smykow.pl. W przypadku 

oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 

1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).   

 

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w postępowaniu, 

w szczególności dotyczące: 

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa  nakładają obowiązek ich posiadania; 

b/ posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędnego do wykonania zamówienia 

c/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 

Rozdział 7. Informacja o dokumentach  jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia  spełniania warunków udziału w  postępowaniu. 

Oferta  musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. Dokument potwierdzający spełnienie warunków, że Wykonawca posiada doświadczenie i 

dysponuje potencjałem technicznym i osobowym:  

a) dokument potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy -w tym okresie, 

co najmniej 1 zatwierdzone opracowanie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia (tj. co najmniej 1 zatwierdzone opracowanie analizy ryzyka ujęć wody).   

b) analizę ryzyka dla ujęć podziemnych powinien opracować biegły ekspert z kwalifikacjami 

zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostało mu 

powierzone, hydrogeolog lub hydrolog. 

mailto:sekretariat@smykow.pl
mailto:sekretariat@smykow.pl
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2. Formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1. 

3. Zaparafowany wzór umowy wg załączonego wzoru - załącznik nr 2. 

4. Kserokopia uprawnień potwierdzających kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami , 

wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  

2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść zaproszenia, o ile nie doprowadzi to do naruszenia zasady równego 

traktowania oferentów. 

4. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie. 

1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Maria Lachowska  

     w godzinach pracy Urzędu  od 7.30 do 15.30. 

 

Rozdział 9. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca winien podać cenę ryczałtową  brutto (z podatkiem VAT) za Wykonanie całości 

zadania będącego przedmiotem zamówienia.  

2.  Cena winna uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Rozdział 10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

1. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród ofert Wykonawców będzie cena  

ryczałtowa brutto – 100%.Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie z najniższą ceną. Ilość 

punktów przyznanych pozostałym ofertom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: 

pktPCOB 100
 C

 C

OB

N

 

gdzie: 

PCOB - ilość punktów za cenę dla badanej oferty 

CN - najniższa zaoferowana cena, 

COB - cena zaoferowana w ofercie badanej 

2. Punkty będą obliczane i zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Rozdział 11. Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty. 

1.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył 

najkorzystniejsza ofertę.  

 

Rozdział 11. Załączniki 

Załącznik nr 1. Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 Wzór umowy. 
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ZAŁĄCZNIK   Nr  1 
                                                  
 
 
                                                                        .......................... dnia ...................... 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Smyków 

Smyków 91 

26-212 Smyków 
 

OFERTA  CENOWA 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa: ................................................ 

Siedziba: ................................................  

Adres poczty elektronicznej: ................................................  

Strona internetowa:  ................................................  

Numer telefonu:  0 (**) ......................................   

Numer faksu:   0 (**) ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ........................................... 

 

 Nawiązując zaproszenia do złożenia oferty cenowej na 

„Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody” 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 

 

- Razem cena netto .......................... zł. 

(słownie: 

......................................................................................................................................) 

 

- Razem brutto ........................ zł.  

(słownie: 

.......................................................................................................................................) 

 

w tym kwota VAT ........................ zł. 

(słownie: 

.......................................................................................................................................) 
 

 Oświadczenia: 

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do Wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia 

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
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Wykonanie zamówienia. 

5.  Oświadczamy,  że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

6.  Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia 90 dni od dnia podpisania umowy. 

8. Osobą( osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie 

zobowiązań umowy jest/są………………………………………….. 

tel. kontaktowy………………………………………..   

faks…………………………………… 

 

Oferta została złożona na ………………. ponumerowanych stronach 

 
    

 

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

Czytelne podpisy osób uprawnionych   

do reprezentowania Wykonawcy     
 

Oświadczenie 

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust.11 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub 

Rozporządzenie) 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: 

Gminę Smyków  w celu realizacji w/w zadania. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub 

Rozporządzenie) 

 

…………………………………. 

                           (data, czytelny podpis)       

 

Klauzula informacyjna: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Smyków 26-212 Smyków 91 

zwany dalej Administratorem; 

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

3) Inspektorem Danych Osobowych jest ………. tel.: ………….. e-mail: iod@skolyszyn.pl; 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia 

o Ochronie Danych Osobowych (RODO); 

5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych 

niemożliwe jest zawarcie umowy; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do:  

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

mailto:iod@skolyszyn.pl
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 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu; 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat. 
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ZAŁĄCZNIK   Nr  2 
                                                  
 
 

Umowa nr …../2021 
 

Zawarta w dniu  ….. w  Smykowie pomiędzy Gminą Smyków w,  imieniu 

której działa : 

Wójt  Gminy Smyków - Pan  Jarosław Pawelec   

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Wiesławy Lesiak 

zwanym w dalszej treści umowy  Zamawiającym 

 

a: 

....................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

 

 

§ 1 1. Przedmiotem umowy jest "Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Smyków":  
 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych -Przyłogi 

 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych – Piaski Królewieckie 

 Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych – Stanowiska.  
Analizy ryzyka ujęć wód podziemnych mają być przeprowadzone dla wszystkich ujęć wody 
osobnym opracowaniem i mają obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem 
czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzone w oparciu o 
analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających 
ze sposobu zagospodarowania terenu a także o wyniki badani a jakości ujmowanej wody.  
2. Celem analiz ryzyka jest jednoznaczne ustalenie konieczności ustanowienia TOP dla 

analizowanych ujęć wody lub możliwości rezygnacji z tego szczególnego trybu ochrony 

zasobów wody wraz z uzasadnieniem. Opracowane analizy ryzyka winny spełniać wymagania 

określone w obwiązujących przepisach prawa. 

 

§ 2 1. Wykonawca wykona "analizy" z należytą starannością, według najlepszej wiedzy i 

umiejętności zawodowych oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień 

wykonania "analiz" stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w szczególności zgodnie z 

zapytaniem ofertowym, zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2018 

r. poz. 2268) oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie.  
2. Wykonawca na bieżąco będzie informować Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac 

przy realizacji umowy oraz będzie na bieżąco sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy 

usunięci u których może być pomocne działanie Zamawiającego oraz wyjaśnienie ewentualnych 

wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań. 

3. Wykonawca po zakończeniu przedmiotu umowy zobowiązany jest rozliczyć się z materiałów i 

dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego do dnia protokolarnego odbioru "analiz". 

Analiz należy złożyć wraz  z oświadczeniem o ich kompletności pod względem celu, któremu 

mają służyć oraz oświadczeniem, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zgodnie z wiedzą techniczną. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykonane "analizy", w wersji papierowej - 2 

egzemplarze, w formacie A-4 z każdej "analizy" i w wersji elektronicznej tożsamej z wersją 
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papierową (płyta CD, DVD lub pendrive w formacie pdf - 1 egzemplarz oraz w formie 

edytowalnej). 

 

§ 3 1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kompletnych "analiz", o której mowa w § 1 

niniejszej umowy w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ........... .  
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. l  Strony przyjmują datę 

podpisania protokołu odbioru całości "analiz" wraz z załącznikami przez przedstawiciela 

Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego oraz stwierdzającego należyte i kompletne 

wykonanie przedmiotu mowy. 

 

§ 4. 1. Z tytułu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości: 

 netto:        ...……………….. PLN; 

 podatek VAT 23%:     …………………. PLN; 

 brutto:       …………………. PLN; 

 słownie: …………………………………………………………………………. 

2. Płatność o której mowa w ust.1 będzie dokonywana przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji wraz ze 

sporządzonym wnioskiem ws. ustalenia stref ochronnych obejmujących teren ochrony 

bezpośredniej i teren ochrony pośredniej dla ujęć wody objętych przedmiotem zadania. 

3. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP :  ........................... 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 

685-19-39-608. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

8. Faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób: 

Nabywca: Gmina Smyków 26-212 Smyków Smyków 91 NIP 658-19-39-608 

 

§ 5 1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego będzie Pani: Maria Lachowska – inspektor 

ds. gospodarki komunalnej. 

2. Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonywanie dokumentacji będzie Pan/i/ 

……………………………….…………………………. tel. …………………...… 

3. Wykonawca,   dla   wypełnienia   swoich   zobowiązań  wynikających   z   umowy   zapewni   

wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą stosowne uprawnienia. Wykonawca dostarczy 

swojej kadrze, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy, niezbędne 

wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba, tzn. . 

jeżeli będzie to potrzebne do właściwego wykonania umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, które będą wykonywać czynności w jego 

imieniu, jak za swoje własne 

 

§ 6 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy 

tj. kompletne "analizy" wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 

określonym w § 3 ust l umowy. 

2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu sporządzonej dokumentacji 

będzie protokół przekazania sporządzony przez Wykonawcę. 

3. Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz 
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opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje przekazana w stanie zupełnym, 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że jest wystarczająca do 

przeprowadzenia procedury ustanowienia stref ochronnych dla ujęć wody objętych 

opracowaniem.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w dokumentacji objętej przedmiotem 

zamówienia błędów lub braków, Wykonawca jest zobowiązany usunąć błędy lub uzupełnić 

braki, w najkrótszym uzasadnionym terminie, natychmiast po ich wykryciu lub w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni. Po upływie w/w terminu 

Zamawiający będzie naliczał należne kary za zwłokę wymienione w par. 10 umowy. 

5. Po sprawdzeniu przez Zamawiającego przekazanej dokumentacji i usunięciu ewentualnych 

błędów lub braków przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół 

potwierdzający akceptację przedłożonej dokumentacji. 

 

§ 7 1. Wykonawca przenosi z dniem odbioru końcowego na Zamawiającego, a Zamawiający 

nabywa bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne i nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub we 

fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały 

okres ochrony praw majątkowych, na następujących polach eksploatacji: 

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń ilościowych, 

dowolną w dacie zawierania umowy techniką. 

b) Publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach bez ograniczeń 

ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką. 

c) Wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie. 

2. Z dniem odbioru końcowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa 

na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, 

niczym nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, tak 

przez Zamawiającego i osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z 

tytułu eksploatacji utworów zależnych. W szczególności Zamawiający ma prawo do 

dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, 

tłumaczeń na dowolny język obcy. 

 

§ 8 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy oraz usunięciu wad lub 

uzupełnieniu dokumentacji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 

wymienionego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Wysokość kar może przekroczyć 

wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 40% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

c) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy. 

3.  Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację (jej część), wykonując uprawnienia  

z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 

15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego 

w § 5 ust. 1 umowy. 

5.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 
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wynagrodzenia umownego brutto zadania, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy 

b) Za zwłokę w zapłacie faktur, w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki. 

c) Za zwłokę w dokonaniu odbioru przekazanej dokumentacji - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto zadania, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki 

 

§ 9 1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane prace na 

okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3.  Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 

4.  Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację (jej część), wykonując uprawnienia  

z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może zażądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 

14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

5.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

6.  W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach ustalonych w protokole Zamawiający 

ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi i gwarancji – na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

§ 10. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w 

następującym zakresie:  
2. Zmiany terminu  określonego w § 3 ust.  1 niniejszej umowy dla wykonania "analiz" 

spowodowanej  
okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami i niezależnymi od 

Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności:  
a) Konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpłynie na zmianę 

terminu wykonania zamówienia podstawowego,  
b) Przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, opinii, dokumentów wydawanych przez 

organy administracyjne oraz inne podmioty, w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy,  
c) Konieczności zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań.  

3. Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

 

§ 11. 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 

30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, wówczas 

Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego 

wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku gry opóźnienie w stosunku 

do terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 ust.  1 niniejszej umowy wynosić 

będzie ponad 30 dni. 
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3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwil i zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z 

uzasadnieniem w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
przyczynach uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 12. 1.Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, jakichkolwiek praw lub obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, 

telefonu i faksu bez potrze by sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej 

informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone. 

3. Zmiany do niniejszej umowy, w tym jej rozwiązanie lub uzupełnienie wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej  umowy  zastosowanie mają  przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i 

prawa autorskiego. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy d la 

siedziby Za mawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i jeden dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 

 

*  - niepotrzebne skreślić 

 


