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Z A M A W I A J Ą C Y 

Gmina Smyków 

Smyków nr 91 

26-212 Smyków, 

woj. świętokrzyskie 

tel. (041) 37 39 181 , fax: (041) 37 39 181 

e-mail: sekretariat@smykow.pl 

REGON: 291010719, NIP:658-19-39-608 

Zp.271.GK.09.2022 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  

W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ 130 000,00 ZŁ 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 92 Wójta Gminy Smyków z dnia 27 grudnia 2021               

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zmienionego 

Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Smyków z dnia 13 listopada 2020 roku 

 

Gmina  Smyków zaprasza do złożenia oferty na zadanie  

 

„Rewitalizacja istniejących ujęć wody na terenie  

gminy Smyków” 

 

 

 

Sporządziła: Maria Lachowska – inspektor d/s gospodarki komunalnej 

                                                                                      
  

Zatwierdził: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smyków dnia 11.04.2022r.  
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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 rewitalizacja istniejących ujęć wody na terenie gminy Smyków 

polegająca na renowacji 3 studni głębinowych zlokalizowanych na ujęciu wody Przyłogi - 

studnia nr I i nr III, ujęciu wody Stanowiska - studnia nr 1.  

2. Renowację studni głębinowych, należy prowadzić przy zastosowaniu metody polegającej na 

wyładowaniach łuku elektrycznego w filtrze, bez zastosowania chemikaliów.  

 

Rozdział 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia. 

1. Transport urządzenia, osprzętu i zaplecza. 

2. Pomiar głębokości studni w celu ustalenia ewentualnego zasypu w filtrze. 

3. Pompowanie pomiarowe studni przed renowacją. 

4. Czyszczenie studni przy zastosowaniu metody polegającej na wyładowaniach łuku 

elektrycznego w filtrze, bez zastosowania chemikaliów, przywrócenie parametrów studni 

zbliżonych do parametrów pierwotnych. 

5. Oczyszczanie z osadów żelazisto-manganowych i innych, rury podfiltrowej, międzyfiltrowej          

i nadfiltrowej. 

6. Pompowanie oczyszczająco-pomiarowe po wykonaniu renowacji. 

7. Dezynfekcje studni po renowacji. 

8. Szczegółowe opracowanie dokumentacji z przebiegu renowacji wraz ze sporządzeniem 

wytycznych do optymalnego funkcjonowania studni po okresie regeneracji. 

9. Transport powrotny urządzenia i osprzętu, likwidacja miejsca robót. 

 

Rozdział 4. Opis istniejących studni głębinowych. 

1. STUDNIA NR I Przyłogi 

mailto:sekretariat@smykow.pl
http://www.bip.smykow.pl/
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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. Ujęcie wód: trias górny  

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

5. Profil geologiczny studni:  

Czwartorzęd:  

0,00 – 0,30 m p. p. t. gleba,  

0,30 – 1,80 m p. p. t. piasek drobnoziarnisty, zagliniony,  

1,80 – 5,50 m p. p. t. pyły zwarte, żółte i jasno szare,  

5,50 – 5,70 m p. p. t. piasek pylasty szaro-żółty,  

5,70 – 5,90 m p. p. t. glina piaszczysta ciemno-brunatna,  

5,90 – 10,0 m p. p. t. piasek drobnoziarnisty, żółty,  

12,20 – 14,30 m p. p. t. glina twaroplastyczna, z okruchami skład,  

52,00 – 60,00 m p. p. t. piasek średnioziarnisty ze śladami węgla brunatnego.  

Trias górny – retyk dolny  

13,30 – 16,50 m p. p. t. iły wiśniowe i zielone z okruchami piaskowca,  

16,50 – 20,00 m p. p. t. iły wiśniowe zwarte,  

20,00 – 29,00 m p. p. t. iły wiśniowe,  

29,00 – 41,00 m p. p. t. wapienie z przewarstwieniami iłupków,  

41,00 – 41,80 m p. p. t. iły czerwone z przewarstwieniami wapieni,  

41,80 – 45,00 m p. p. t. łupki twarde kruche z przewarstwieniami wapieni.  

6. Konstrukcja otworu:  

− rury Ø 16’’ do 18,5 m postawione w kołku iłowym o wysokości 2,5 m,  

− rury Ø 14’’ do 36 m.  

W otworze zamontowano filtr z rury perforowanej Ø 11 ¾’’ o konstrukcji:  

− rura nadfiltrowa Ø 11 ¾’’ o długości 6,0 m,  

− rura perforowana Ø 12 o długości 4,5 m,  

− rura podfiltrowa Ø 11 ¾’’ o długości 1,8 m.  

7. Charakterystyka pompy: pompa Hydro-Vacuum S.A. typ GAB 5.15. o mocy N=4,0kW o 

wydajności Q= 3,6-15m3/ h i wysokości podnoszenia H=97-21m.   
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2.  STUDNIA NR III Przyłogi  

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. Ujęcie wód: trias górny,  

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

5. Profil geologiczny studni:  

Czwartorzęd:  

0,00 – 0,30 m p. p. t. gleba,  

0,30 – 4,60 m p. p. t. gliny żółto-szare,  

4,60 – 6,70 m p. p. t. gliny jasno-szare,  

6,70 – 10,00 m p. p. t. gliny brązowo-szare z przerostami jasno-szarymi,  

10,00 – 12,30 m p. p. t. gliny pylaste brązowo szare.  

Trias górny – retyk dolny  

12,30 – 16,10 m p. p. t. iłowce rdzawo-brązowe,  

16,10 – 23,20 m p. p. t. mułowce brązowo-szare,  

23,20 – 29,90 m p. p. t. iły z wkładkami łupków,  

29,90 – 34,40 m p. p. t. wapienie z wkładkami mułowców,  

34,40 – 37,00 m p. p. t. iłołupki brązowo-szare z wkładkami mułowców seledynowo-szarych,  

37,00 – 41,00 m p. p. t. łupki-brązowo szare z wkładkami mułowców,  

41,00 – 44,20 m p. p. t. wapienie ciemno-szare,  

44,20 – 51,00 m p. p. t. mułowce jasno-szarne z wkładkami wapieni cirmno-szarych,  

51,00 – 57,00 m p. p. t. iłołupki cirmno-szare z wkładkami łupków brązowo-szarych,  

57,00 – 65,00 m p. p. t. mułowce brązowo-szare z wkładkami łupków ciemno-brązowych,  

65,00 – 67,20 m p. p. t. łupki ciemno-szare,  

67,20 – 71,00 m p. p. t. wapienie jasno-szare,  

71,00 – 75,30 m p. p. t. iłołupki z wkładkami łupków, cirmno-szare,  

75,30 – 80,00 m p. p. t. łupki cirmno-szare.  

6. Konstrukcja otworu:  

− rury Ø 18’’ do głębokości 14,2 m postawione w kołku iłowym o wysokości 4 m,  

− rury Ø 14’’ do 32,4 m – wyciągnięte z otworu,  
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− rury Ø 14’’ do 80,0 m – wyciągnięte z otworu,  

− filtr PCV Ø 225/205 mm dł. 80,0 m z obsypką żwirową Ø 2-4 mm.  

Konstrukcja filtra:  

− rura nadfiltrowa PCV Ø 225/205 mm dł. 38,0 m na głębokości od 0,0 do 38,0 m,  

− część robocza, rura PCV Ø 225/205 mm dł. 6 m (szczeliny owinięte siatką nylonową) na 

głębokości 38,0-44,0 m,  

− rura międzyfiltrowa PCV Ø 225/205 mm dł. 12 m w przelocie od 44,0 – 56,0 m,  

− część robocza, rura PCV Ø 225/205 mm dł. 22,0 m (szczeliny owinięte siatką nylonową) na 

głębokości 56,0 - 78,0 m,  

− rura podfiltrowa PCV Ø 225/205 mm dł. m na głębokości od 78,0-80,0 m.  

7. Charakterystyka pompy: Pompa 4RS10/35 400V firmy PEDROLLO o mocy N=7,5kW o 

wydajności Q= 2,0-14m3/ h i wysokości podnoszenia H=220-80m. 

 

3. STUDNIA NR 1 Stanowiska 

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

(działka nr 204/3). Studnia odwiercona została w 1991 r.  

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. Głębokość: 55 m, 

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

4. Konstrukcja otworu:  

- do głębokości 21,0 m - rura Ø 14" posadowiona na korku iłowym (4,0 m) 

- poniżej otwór bosy o średnicy Ø 11 3/4" 

- zwierciadło wody nawiercone - 26,0 m p.p.t. 

- zwierciadło wody ustabilizowane - 23,8 m p.p.t. 

- w studni zamontowano filtr o średnicy Ø 273 mm o konstrukcji: 

 rura podfiltrowa - 4,01 m 

 rura perforowana - 5,94 m (część robocza) 

 rura międzyfiltrowa - 2,92 m 

 rura perworowana - 2,92 m (część robocza) 
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 rura nadfiltrowa - 21,86 m. 

5. W studni zawieszona jest pompa głębinowa typu GB.0.08 z silnikiem SGMd15 o mocy 

N=2,2 kW. 

 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia. 

Realizacja zamówienia do 90 dni od daty podpisania umowy. 

 

Rozdział 6.  Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 26.04.2022r. roku do godz. 14.00.  

2. Ofertę należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Smyków 26-212 Smyków 91 (pokój nr 1 – 

sekretariat.)  

3. Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 

zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Urząd Gminy Smyków 26-212 Smyków 91  

 

OFERTA NA 

 

Rewitalizacja istniejących ujęć wody na terenie gminy Smyków 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 26.04.2022. godz.14.00 

 

 

Rozdział 7. 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, 

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 2 usługi 

polegające na wykonaniu czyszczenia metodą polegającą na wyładowaniach łuku elektrycznego 

w filtrze, bez zastosowania chemikaliów studni o głębokości minimum 20,0 m. 

c/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
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Rozdział 8. 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: 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 2 usługi polegające na 

wykonaniu czyszczenia metodą polegającą na wyładowaniach łuku elektrycznego w filtrze, bez 

zastosowania chemikaliów studni o głębokości minimum 20,0 m. 

2. Formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1. 

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

 

Rozdział 9. 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 
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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 

„Rewitalizacja istniejących ujęć wody na terenie  

gminy Smyków” 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 

 

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

(słownie: 

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

 

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

(słownie: 

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

 

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

(słownie: 

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

Cena jednostkowa (bez podatku VAT) renowacji studni - …………..… zł  x 3 studni 

 

 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 
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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 

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 Pani Paulina Pawłowska tel.: 41 3739181 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; 

mailto:iod@skolyszyn.pl


11 

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, 

 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 …./2022 

zawarta __.__.2022 r. w Smykowie pomiędzy: 

Gminą Smyków, Smyków 91, 26 – 212 Smyków reprezentowaną przez  

1. Wójta Gminy Smyków – Jarosława Pawelec 

2. przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy – Wiesławy Lesiak   

zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym 

a  

………………………………………….. 

………………………………………….. 

zwanym / zwaną w dalszej treści UMOWY „Wykonawcą”, którą reprezentuje / reprezentują: 

………………………………………….. 

W rezultacie wyboru oferty w dniu………….. w trybie zapytanie o cenę, została zawarta UMOWA  

o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot UMOWY 

Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: „Rewitalizacja istniejących 

ujęć wody na terenie gminy Smyków” w zakresie określonym w: 
1) W rozdziale 3 Zakres prac będących przedmiotem zamówienia  w zapytaniu ofertowym, 

2) Ofercie Wykonawcy, 

i na warunkach określonych w niniejszej UMOWIE.  

 

§ 2 Termin wykonania 

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot UMOWY w terminie 90 dni od dnia podpisania 

umowy. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone 

ostatecznie na podstawie niezmiennej do końca realizacji usługi ceny jednostkowej (za 

renowację jednej studni), określonej przez Wykonawcę w Ofercie, oraz ilości faktycznie 

wykonanych i odebranych usług.  
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) – 

................... zł, słownie: ..................................................................................... zł, w tym:  

1) wartość netto (bez podatku VAT) - ......................... zł; słownie: .................................. zł. 

2) podatek VAT …….% - ................ zł; słownie: ..................................................... zł. 

Cena za renowację 1 studni wynosi ………….… zł (bez podatku VAT). 

3. Przyjęta forma wynagrodzenie oznacza, że za usługi niewykonane przez Wykonawcę, choć 

objęte UMOWĄ nie należy się wynagrodzenie, w związku z czym ulegnie ono obniżeniu na 

zasadzie ekwiwalentności świadczeń stron.  

4. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług, Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

 

§ 4 Płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY będzie się odbywało na podstawie 

faktury końcowej, wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego. 

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będą podpisane przez 

Zamawiającego protokół  odbioru końcowego przedmiotu UMOWY. 

3. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni od daty ich 

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 Pełnomocnicy stron  

1. Zamawiający ustanawia p. Marię Lachowską uprawnioną do dokonania odbioru przedmiotu 

zamówienia i podpisania protokołu odbioru - w granicach umocowania nadanego im niniejszą 

UMOWĄ. 

2. Wykonawca ustanawia p.  ………………………... uprawnionym do przekazania przedmiotu 

zamówienia i podpisania protokołu odbioru - w granicach umocowania nadanego mu niniejszą 

UMOWĄ. 

 

§ 6 Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) Udostępnienia na żądanie wszelkich niezbędnych materiałów archiwalnych ujęć . 

2) Przygotowania studni do wykonania prac renowacyjnych tj. demontażu zamontowanych  

w nich układów pompowych. 
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3) Wskazania Wykonawcy źródła energii elektrycznej. 

4) Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych, od momentu zgłoszenia przez 

Wykonawcę, do opuszczenia pompy do studni, celem umożliwienia Wykonawcy wykonania 

pompowania pomiarowego studni. 

5) Montaż pompy głębinowej i armatury. 

6) Ponowne uzbrojenie studni w układy pompowe, po zakończeniu prac stanowiących przedmiot 

umowy. 

7) Pobór prób wody ujmowanej z oczyszczonych studni, waz z wykonaniem badań jakościowych 

w zakresie czystości mikrobiologicznej, mętności, barwy, żelaza ogólnego  

i manganu. 

8) Dokonania odbioru przedmiotu UMOWY - protokółem odbioru. 

 

§ 7 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) Przejęcia terenu prac od Zamawiającego; 

2) Zabezpieczenia terenu robót; 

3) Zatrudniania do prac związanych z renowacją studni wyłącznie pracowników  posiadających 

aktualne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.  

4) Zapewnienia, że wykonywana usługa prowadzona będzie przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia.  

5) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami,  

w tym także ruchem pojazdów; 

6) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochrony 

środowiska, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 

w trakcie trwania prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 

prowadzonymi pracami; 

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotów umowy; 

9) Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie ich wykonywania; 

10) Dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych; 
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11) Uporządkowania terenu po zakończeniu prac, zaplecza, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, 

nawierzchni lub instalacji; 

12) Kompletowania w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

prawnymi oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze; 

13) Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór Zamawiającego w trakcie 

trwania prac w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia. 

14) Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

15) Niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość prac lub ich termin zakończenia. 

16) Prowadzenia prac w sposób niezakłócający normalnego użytkowania innych obiektów 

wodociągowych. 

17) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot umowy, 

dokumentacją techniczną oraz warunkami terenowymi i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących 

możliwości ich wykonania. 

18) Wykonawca oświadcza, ze posiada stosowną wiedzę i umiejętności techniczne pozwalające na 

prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy. 

19) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (w tym również kosztów energii 

elektrycznej zużytej w procesie renowacji, z wyłączeniem kosztów pompowania pomiarowego 

oraz kosztów wywozu wód technologicznych) pokrywa Wykonawca. 

20) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości studni do opuszczenia w niej pompy, 

celem wykonania pompowania pomiarowego. 

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie uszkodzenia instalacji 

studziennej, które powstały w wyniku wykonywania prac będących przedmiotem umowy; 

22) Warunkiem należytego wykonania prac jest uzyskanie minimum 90% wartości początkowej 

parametru jakim jest wydajność jednostkową „q” poszczególnych studni wg kart otworów. 

23) Wykonane prace Wykonawca zobowiązany jest zakończyć dokumentacją sprawozdawczą z 

wykonanych prac renowacyjnych, która powinna zawierać: 

a)  wyniki pomiarów wydajności i depresji przed i po wykonanych pracach,  
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b) weryfikację parametrów hydrogeologicznych studni po wykonanych zabiegach 

usprawniających,  

c)  zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji studni, w tym prognozę spadku wydajności 

jednostkowej studni i działania w celu utrzymania sprawności studni. 

24) Zakończeniem prac będzie komisyjne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez 

przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, po stwierdzeniu należycie wykonanej usługi 

i spełnieniu warunków stawianych wartości parametrów ujęcia. 

25) Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz 

Wykonawcy jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

 

§ 8 Odbiory  

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot UMOWY.  

2. Warunkiem należytego wykonania prac jest uzyskanie minimum 90% wartości początkowej 

parametru jakim jest wydajność jednostkową „q”.  

3. W celu ustalenia aktualnej wydajności jednostkowej, przeprowadzone będzie komisyjne 

pompowanie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.   

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru 

końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

 

§ 9 Kary umowne  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio  

z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu UMOWY w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od UMOWY z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli  

z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia 

brutto. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 
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kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 Odstąpienie od UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w szczególności, 

w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

UMOWY, 

2) niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY w terminie określonym w § 2, 

Zamawiający może odstąpić od UMOWY bez wyznaczenia terminu dodatkowego, 

3) w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę. 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

5. W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od 

UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

wykonanych elementów  przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia. 

 

§ 11 Zmiana UMOWY 

1. Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2.Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

UMOWY. 
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3. Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do 

UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze 

wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych 

zmian. 

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz 

osoby trzeciej wierzytelności stanowiącej przedmiot UMOWY. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej UMOWY będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. UMOWA została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w 

jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

 

 


