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Załącznik nr 5 do SWZ 

  

 

 

PROJEKT UMOWY 

 

 

Zawarta w dniu……………………. pomiędzy: 

„Wodociągami Ustka” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustce przy 

ul. Ogrodowej 14, 76-270 Ustka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000042674, NIP: 8390008231, z kapitałem zakładowym w wysokości 

19.059.500,00 zł, REGON: 770538080, 

reprezentowana przez:  

dr inż. Krzysztofa Czajkowskiego - Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

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

………………………………………………………………………………………, reprezentowanym 

przez: 

………………………………………..,  

zwanym dalej Wykonawcą. 

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  

art. 701 i n. Kodeksu Cywilnego o udzielenie zamówienia sektorowego, na podstawie oferty złożonej 

przez Wykonawcę. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie dwóch otworów 

hydrogeologicznych (tzn. otworów bez uzbrojenia) do głębokości maksymalnej ok. 90 m 

zgodnie z wariantowością określoną w Projekcie robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód 

podziemnych z utworów neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w 

Ustce na działkach o numerach ewidencyjnych 384/4 i 384/5 w Ustce – II Postępowanie”  

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: 

Wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych (tzn. otworów bez uzbrojenia) do głębokości 

maksymalnej ok. 90 m zgodnie z wariantowością na podstawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2020 roku na realizację 

przedsięwzięcia oraz decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku 

zatwierdzającej Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów 

neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce, obejmujące w swym 

zakresie: 
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- wykonanie prac przygotowawczych, 

- ochrona istniejących drzew i krzewów, 

- wykonanie otworów hydrogeologicznych (odwiertów) – 2 szt., 

- ułożenie w wykonanym otworze rury okładzinowej (osłonowej) o średnicy dostosowanej do 

wybranej metody wykonania odwiertu do wysokości ok. 0,5 m n.p.t., 

- zabezpieczenie (zaślepienie) rury okładzinowej pełnym korkiem lub deklem, 

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z filtrem szczelinowym (system Johnson), 

- wypełnienie przestrzeni między rurą nadfiltrową a rurami eksploatacyjnymi w zależności od 

rodzaju występujących gruntów (grunty spoiste – wypełnienie compaktonitem, grunty 

piaszczyste – wypełnienie żwirem niegranulowanym), 

- uzupełnienie obsypki w przestrzeni międzyrurowej podczas filtrowania, 

- przeprowadzenie pompowania próbnego,  

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, 

- przeprowadzenie pomiarów nowego otworu (pomiar geodezyjny), 

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego w sąsiadujących 

otworach nr SW-5a i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych wraz z przeprowadzeniem oceny 

sprawności studni poprzez wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”; 

- wykonanie badania jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej 

zgodnie z projektem robót geologicznych, 

- zamknięcie horyzontów wodonośnych pod nadzorem Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 

- pobranie próbek skał przy każdej zmianie litologii, nie rzadziej niż co 2 m postępu wiercenia 

(przy warstwie wodonośnej próbki należy pobierać co 1 m), 

- pobranie próbek gruntu do badań granulometrycznych, 

- przechowywanie pobranych próbek w odpowiednio oznaczonych skrzynkach zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 roku w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017r. poz. 2075) do momentu 

zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej przez Zamawiającego – nie dłużej niż w okresie 

gwarancji, 

- przygotowanie otworów hydrogeologicznych do późniejszego uzbrojenia we właściwą 

infrastrukturę techniczno-eksploatacyjną, w szczególności wykonanie rury podfiltrowej i 

nadfiltrowej, 

- odprowadzenie wody z wykonanych pompowań do najbliższego rowu melioracyjnego lub terenu 

leśnego, 

- wymiana gruntu rodzimego wokół rury okładzinowej (osłonowej) na tłuczeń lub kruszywo 

betonowe do głębokości przemarzania gruntu stanowiące jednocześnie podsypkę dla kręgów 

betonowych, 

- zabezpieczenie nowych otworów hydrogeologicznych poprzez ułożenie kręgu (kręgów) 

betonowego o min. wysokości 50 cm pod powierzchnią terenu oraz okręgu (kręgów) 

betonowego o min. wysokości 70 cm wraz z pokrywą betonową pełną o średnicy DN 1200 mm 

na odpowiednio przygotowanym podłożu, 

- zapewnienie szczelności kręgów betonowych poprzez zastosowanie fabrycznie wmontowanej 

uszczelki,  

- wykonanie prac porządkowych wokół otworów hydrogeologicznych, 

- oznakowanie miejsca poprzez zastosowanie tabliczki informacyjnej, 
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- organizacja własna zaplecza budowy, 

- w przypadku zanieczyszczeń gleby lub ziemi należy przeprowadzić rekultywację 

zanieczyszczonego gruntu doprowadzając do obowiązujących standardów jakości,  

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót wraz z likwidacją powstałego 

urobku, 

- selekcja powstałych odpadów budowalnych wraz z ich właściwą utylizacją, 

- w sytuacji zniszczenia drogi gruntowej (ul. Rybackiej) przez ciężki sprzęt budowlany – drogę 

należy przywrócić do stanu pierwotnego,  

- opracowanie harmonogramu prowadzonych prac geologicznych, 

- wykonanie raportu z wykonanych prac uwzględniającego: 

• opis wybranej metody wykonania otworu hydrogeologicznego (udarowo lub obrotowo na 

płuczkę) zgodnie z przyjętym wariantem wykonania robót,  

• opis rodzaju zastosowanej kolumny eksploatacyjnej wraz z dobranym filtrem (Johnsona),  

• opis i wyniki z wykonania pompowania próbnego, 

• opis wykonania pompowania oczyszczającego, 

• wyniki badań wody, 

• wyniki badań granulometrycznych urobku z otworu, 

• szkic sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonania otworów hydrogeologicznych wraz ze 

wskazaniem ich współrzędnych geograficznych, 

• Księgę ewidencyjną pobranych próbek geologicznych sporządzonej zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 roku w sprawie gromadzenia 

i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017r. poz. 2075) dla „próbek geologicznych 

trwałego przechowywania”, 

• dokumentację wynikowa otworów geologicznych zgodnie z treścią art. 82.1 i art. 82.2 Ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r. poz. 1420, 2269) 

• dokumenty potwierdzające utylizację odpadów budowlanych, 

• dokumentację fotograficzną. 

 

Wykonanie powyższych prac geologicznych zostanie zrealizowane poprzez zastosowanie 

WARIANTU nr…………… zgodnie z treścią Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia 

wód podziemnych z utworów neogenu (miocen) na terenie ujęcia miejskiego przy ul. Rybackiej w 

Ustce: 

WARIANT I:  

- wykonanie otworu hydrogeologicznego SW-8 i SW-9 do głębokości 91,0 m metodą udarową 

przy użyciu trzech kolumn rur wiertniczych o średnicy: Ø 600 mm do głębokości ok. 16,0 m, Ø 

508 mm do głębokości ok. 41,0 m, Ø 457 mm do końcowej głębokości wiercenia tj. 91,0 m; 

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV Ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem 

szczelinowym o następującej konstrukcji: 

rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr 

szczelinowy (filtr Johnsona) o długości 11,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, rura 

nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm – wyprowadzona do powierzchni terenu; 

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych 

otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a 
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i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez 

wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”; 

- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej; 

- wykonanie prac geodezyjnych. 

WARIANT II:  

- wykonanie otworu hydrogeologicznego SW-8 i SW-9 do głębokości 88,0 m metodą udarową 

przy użyciu trzech kolumn wiertniczych o średnicy: Ø 600 mm do głębokości ok. 16,0 m, Ø 508 

mm do głębokości ok. 41,0 m, Ø 457 mm do końcowej głębokości wiercenia tj. 88,0 m; 

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV Ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem 

szczelinowym o następującej konstrukcji: 

rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr 

szczelinowy (filtr Johnsona) o długości 30,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, rura 

nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm – wyprowadzona do powierzchni terenu; 

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych 

otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a 

i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez 

wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”; 

- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej; 

- wykonanie prac geodezyjnych. 

WARIANT III:  

- wykonanie otworu hydrogeologicznego SW-8 i SW-9 do głębokości 91,0 m metodą obrotową na 

prawy obieg płuczki przy użyciu gryzera o średnicy Ø 560 mm; 

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV Ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z filtrem 

szczelinowym o następującej konstrukcji:  

rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, część czynna filtra – filtr 

szczelinowy (filtr Johnsona) o długości 11,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, rura 

nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm – wyprowadzona do powierzchni terenu; 

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych 

otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a 

i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez 

wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”; 

- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej; 

- wykonanie prac geodezyjnych; 

WARIANT IV:  

- wykonanie otworu studziennego SW-8 i SW-9 do głębokości 88,0 m metodą obrotową na prawy 

obieg płuczki przy użyciu gryzera o średnicy Ø 560 mm; 

- zabudowanie kolumny filtracyjnej z rur PCV średnicy Ø 250/280 mm na głębokości 90,0 m z 

filtrem szczelinowym o następującej konstrukcji: 

rura podfiltrowa o długości 2,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, cześć czynna filtra – filtr 

szczelinowy (filtr Johnsona) o długości 30,0 m i średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm, rura 

nadfiltrowa o średnicy zewnętrznej Ø 250/280 mm – wyprowadzona do powierzchni terenu; 

- przeprowadzenie pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego nowo wykonanych 

otworów hydrogeologicznych SW-8 i SW-9 w tym również w sąsiadujących otworach nr SW-5a 
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i SW-4 na trzech cyklach dynamicznych oraz przeprowadzenie oceny sprawności studni poprzez 

wyznaczenie współczynnika oporu hydraulicznego studni „C”; 

- badanie jakości wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej; 

- wykonanie prac geodezyjnych. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej 

„SWZ”), w rozdziale III oraz Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Projekt robót geologicznych 

oraz wydane, na podstawie powyższych dokumentacji: Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach z dnia 30 grudnia 2020 roku oraz Decyzja Marszałka Województwa 

Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku, oraz pomocniczo mapa ewidencyjna z dnia 18 czerwca 

2020 roku, stanowiące elementy Załącznika nr 2 do umowy. 

4. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy przekaże kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 

3.  

5. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 

umową warunkach. 

6. Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie związane z wykonaniem robót. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z umowy na 

realizację zamówienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie 

wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby, z których pomocą 

Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. 

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300.000,00 

zł, którą zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy, w tym przez okres gwarancji.   

§ 2 

Termin realizacji  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:  

- rozpoczęcie: do 4 maja 2022 roku  

- zakończenie: do 20 lipca 2022 roku. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy nie później niż 7 dni przed 

rozpoczęciem robót budowlanych. 

3. Bezzwłocznie, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót 

geologicznych, Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia Organowi Administracji 

Geologicznej oraz Burmistrzowi Miasta Ustka. Kserokopie ww. zgłoszeń przekaże 

Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od daty złożenia wniosku do ww. organów. 

§ 3 

Wykonawcy i Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy wykonanie części zadania objętego umową. Prace, 

które Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy mogą być tylko i wyłącznie z zakresu prac 

ziemnych. Pozostałe roboty budowlane (geologiczne), Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

wyłącznie we własnym zakresie - samodzielnie. 
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Za ww. prace ziemne należy rozumieć roboty wykonane w zakresie: 

- prac przygotowawczych, 

- ochrony istniejących drzew i krzewów, 

-  wymiany gruntu rodzimego wokół rury okładzinowej (osłonowej) na tłuczeń lub kruszywo 

betonowe do głębokości przemarzania gruntu stanowiące jednocześnie podsypkę dla kręgów 

betonowych, 

- zabezpieczenie nowych otworów hydrogeologicznych poprzez ułożenie kręgu (kręgów) 

betonowego o min. wysokości 50 cm pod powierzchnią terenu oraz okręgu (kręgów) 

betonowego o min. wysokości 70 cm wraz z pokrywą betonową pełną o średnicy DN 1200 mm 

na odpowiednio przygotowanym podłożu, 

- zapewnienie szczelności kręgów betonowych poprzez zastosowanie fabrycznie wmontowanej 

uszczelki,  

- wykonanie prac porządkowych wokół otworów hydrogeologicznych, 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót wraz z likwidacją powstałego 

urobku. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwę lub dane personalne wraz z bezpośrednimi kontaktami osób zaangażowanych 

w realizację przedsięwzięcia. 

4. Podwykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo w celu uzyskania akceptacji, nie później niż 

na 21 dni przed planowanym wejściem Podwykonawcy na teren budowy. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu, gdy: 

- projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo, 

- projekt umowy nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu 

zleconych robót budowlanych, 

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/ 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego podwykonawcy 

zadania, 

- uzależnia uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

- gdy termin realizacji robót budowlanych jest dłuższy niż przewidywany umową z 

Zamawiającym, 

- gdy cena za realizację robót budowlanych przekracza ceny określone w wycenie lub kosztorysie 

ofertowym, 

- projekt umowy jest niekompletny, w szczególności, gdy nie zawiera wszystkich wymienionych 

w nim załączników. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie wskazanym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
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Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia zmienionego projektu 

umowy o podwykonawstwo uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Do umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie przedmiotowej umowy o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Podwykonawca może rozpocząć zlecone roboty budowlane na podstawie umowy na 

podwykonawstwo w terminie nie krótszym niż 7 dni licząc od daty przedstawienia kserokopii 

umowy o podwykonawstwo poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 

9. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo 

w sytuacji braku akceptacji przez Zamawiającego. 

10. Nieodłącznym elementem umowy o podwykonawstwo winny być załączniki w postaci: 

- wyceny robót lub kosztorysu ofertowego z wyszczególnieniem wartości kosztów bezpośrednich, 

pośrednich oraz zysku, 

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy bądź inny dokument potwierdzający 

uprawnienia do reprezentacji Podwykonawcy. 

§ 4 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości oraz terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca wykona wszystkie świadczenia wskazane w § 1 umowy. 

3. Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do kierowania, wykonywania i 

dozorowania robót geologicznych stanowiących przedmiot umowy.  

4. Wykonawca, w razie potrzeby wejścia na działki nr 384/7 lub 439, które nie znajdują się w 

obrębie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, we własnym zakresie uzyska zgodę 

właścicieli ww. nieruchomości (zgody dysponowania nieruchomością na cele budowlane) oraz 

poniesie koszty z tym związane. Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę) oświadczeń w zakresie dotyczącym zgody na dysponowanie nieruchomością 

(decyzji/umowy) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od daty ich 

otrzymania. 

5. Wykonawca, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, dokona zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót 

geologicznych najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym rozpoczęciem robót Organowi 

Administracji Geologicznej oraz Burmistrzowi Miasta Ustka. Kserokopie ww. zgłoszeń przekaże 

Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od daty złożenia wniosku do ww. organów. 

6. Wykonawca, na mocy udzielonego pełnomocnictwa, dokona zgłoszenia Marszałkowi 

Województwa Pomorskiego oraz Państwowej Służbie Geologicznej (PIG) zamiaru poboru próbek 

uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych 

próbek. Kserokopie ww. zgłoszeń przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni licząc od daty 

złożenia wniosku do ww. organów. 
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7. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o udzielenie upoważnienia do reprezentowania i 

występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji państwowej i 

samorządowej oraz innych instytucji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji powykonawczej w postaci 

raportu z wykonanych robót, zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz uzyskania ewentualnych 

uzgodnień/zgód nieujętych w dokumentacjach, które będą niezbędne do wykonania zamówienia, 

w tym uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości w sytuacji konieczności wykonania czynności na 

tych nieruchomościach.   

9. Dokumentacja powykonawcza (raport z wykonanych robót) winna zawierać: 

- opis wybranej metody wykonania otworu hydrogeologicznego (udarowo lub obrotowo na 

płuczkę) zgodnie z przyjętym wariantem wykonania robót,  

- opis rodzaju zastosowanej kolumny eksploatacyjnej wraz z dobranym filtrem (Johnsona),  

- opis i wyniki z wykonania pompowania próbnego, 

- opis wykonania pompowania oczyszczającego, 

- wyniki badań wody, 

- wyniki badań granulometrycznych urobku z otworu, 

- szkic sytuacyjny z dokładną lokalizacją wykonania otworów hydrogeologicznych wraz ze 

wskazaniem ich współrzędnych geograficznych, 

- Księgę ewidencyjną pobranych próbek geologicznych sporządzonej zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 roku w sprawie gromadzenia 

i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017r. poz. 2075) dla „próbek geologicznych 

trwałego przechowywania”, 

- dokumentację wynikową otworów geologicznych zgodnie z treścią art. 82.1 i art. 82.2 Ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r.  poz. 1420, 2269), 

- dokumenty potwierdzające utylizację odpadów budowlanych, 

- dokumentację fotograficzną. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do udostępniania wszystkich uzyskanych decyzji/ zgód, które 

pozyska w czasie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego. 

11. Obszar prowadzonych robót będzie oznaczony i zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia. 

13.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, na bieżąco będzie zabezpieczał i usuwał 

zgodnie z przepisami w tym zakresie wszelkie odpady i śmieci będące efektem prowadzonych 

robót.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

właściwe zagospodarowanie odpadów budowlanych, w szczególności odpadów niebezpiecznych. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim na terenie budowy 

lub w związku z realizacją przedmiotu umowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego. 

16. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym i na terenie 

budowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP. 

17. Wykonawca zapewni stałą ochronę obiektów, materiałów i urządzeń w obrębie terenu budowy w 

celu zapobieżenia wypadkom pracowników, a także kogokolwiek zarówno zatrudnionego przy 
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jakiejkolwiek pracy na terenie budowy, jak również osób niezatrudnionych (osób trzecich) na 

terenie budowy. 

18. Odpowiedzialność za wszystkie materiały i urządzenia związane z realizacją przedmiotu umowy 

powierza się Wykonawcy. 

19. Użyte materiały muszą być nowe z bieżącej produkcji bez cech używalności.  

20. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek wad fizycznych materiałów, winien on o 

tym fakcie niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego. Wykonawca nie może używać dla potrzeb 

niniejszej umowy jakichkolwiek materiałów, w odniesieniu do których stwierdził wystąpienie wad. 

21.Wykonawca ma obowiązek przedłożenia gwarancji producentów, certyfikatów i atestów na 

zaoferowane i zastosowane materiały przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót i na 

każde żądanie Zamawiającego.  

22. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania szkód przez niego wyrządzonych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, w tym na własny koszt naprawy dróg i zieleńców prowadzących do 

placu budowy, uszkodzonych środkami transportu użytymi w związku z wykonywaniem robót. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy.  

24. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania robót wszelkich 

przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność swych przedstawicieli, 

pracowników i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą umową.  

25. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń na terenie budowy i jest 

zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialności 

(przejęcia) w przypadku zaistnienia tych zdarzeń.  

26. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania i oczyszczenia terenu budowy po zakończeniu 

robót i przekazania Zamawiającemu w ustalonym terminie. 

27. Obowiązkiem Wykonawcy będzie pokrycie kosztów związanych ze zużyciem wody i 

odprowadzeniem wód z wykonanych pompowań do najbliższego rowu melioracyjnego lub terenu 

leśnego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do umowy. 

28. Wykonawca zapewni we własnym zakresie źródło energii elektrycznej oraz poniesie koszty 

związane z jej wytworzeniem i zużyciem. 

29. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania pobranych próbek urobku tj. próbek 

geologicznych trwałego przechowywania zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 30 października 2017 roku w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej 

(Dz.U. z 2017r. poz. 2075) do momentu wykonania przez Zamawiającego dokumentacji 

hydrogeologicznej, lecz nie dużej niż w okresie gwarancji. Po upływie okresu gwarancji, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przechowywanych próbek urobku Zamawiającemu 

lub do dalszego ich przechowywania, na mocy odrębnie zawartej umowy. Z przekazania ww. 

próbek zostanie spisany Protokół Przekazania podpisany przez obie Strony. 

Zamawiający ma prawo do wcześniejszego zwolnienia Wykonawcy z wyżej opisanego obowiązku 

pod warunkiem zgłoszenia Wykonawcy o konieczności dokonania zwrotu próbek geologicznych 

we wcześniejszym terminie niż data zakończenia okresu gwarancji. Miejscem przekazania ww. 

próbek będzie siedziba Zamawiającego. 

30. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych nie uwzględnionych w 

wycenie robót lub kosztorysie ofertowym, ze względu na zmianę lokalizacji otworu 

hydrogeologicznego oraz w przypadku konieczności wykonania głębszego odwiertu, Wykonawca 

wykona niezbędne dodatkowe roboty budowlane w celu rozwiązania zaistniałych okoliczności. 
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Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, której konsekwencją będzie wykonanie robót 

dodatkowych oraz uzyskać akceptację Zamawiającego na ich wykonanie. 

W przypadku konieczności dokonania zmiany lokalizacji otworu hydrogeologicznego, 

Zamawiający dokona płatności tylko i wyłącznie za ilość rzeczywiście wykonanych metrów 

otworu do miejsca wystąpienia przeszkody. Wykonane prace zostaną potraktowane jako roboty 

dodatkowe, a pełny otwór hydrogeologiczny zlokalizowany w innym miejscu zostanie 

zrealizowany jako element przedmiotu umowy. Rozliczenie wykonanych prac do momentu ich 

zaprzestania zostanie uregulowane na zasadach określonych dla robót dodatkowych. 

31. Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu wycenę robót lub kosztorys robót dodatkowych 

obejmujący roboty określone w ust. 30, przed ich wykonaniem.  

32. Kosztorys robót dodatkowych winien zawierać szczegółową kalkulację ceny jednostkowej z 

wyszczególnieniem wartości kosztów bezpośrednich, pośrednich oraz zysku. Ww. kosztorys lub 

wycena podlegać będzie akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty jego dostarczenia 

do Zamawiającego.  

33. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, udział procentowy kosztów 

przedstawiony w kosztorysie robót dodatkowych winien być tożsamy z rozkładem procentowym 

określonym w ww. kosztorysie, który jednocześnie stanowić będzie załącznik do umowy z 

Zamawiającym. 

34. W sytuacji przedłożenia przez Wykonawcę wyceny robót dodatkowych, wartość wykonania 1 m 

odwiertu musi być jednakowa z wartością wskazaną w § 7 ust. 2 umowy. 

35.Wykonawca, w związku z robotami dodatkowymi, o których mowa w pkt 30 wykona wszystkie 

niezbędne czynności wymagane przepisami prawa we własnym zakresie. 

36. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zlecenia oraz wyceny robót 

dodatkowych lub kosztorysu robót dodatkowych, w formie pisemnej, wykonania robót 

dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz uzyskania 

akceptacji Zamawiającego na realizację robót dodatkowych, o których mowa w ust. 30.  

37. Zamawiający ma prawo do negocjowania cen określonych w wycenie robót dodatkowych lub 

kosztorysie robót dodatkowych oraz zastrzega, iż wartość robót, o których mowa w ust. 30 będzie 

zdefiniowana według zasad określonych w § 5 ust. 8 lub 9 przedmiotowej umowy. 

38. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wycenę robót lub kosztorys ofertowy 

stanowiący załącznik do umowy. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym. Nadto, kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

winien zawierać szczegółową kalkulację ceny jednostkowej z wyszczególnieniem wartości 

kosztów bezpośrednich, pośrednich oraz zysku, a podstawą do określenia nakładów rzeczowych 

będą odpowiednie pozycje określone wg Kosztorysowej Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR), 

a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Nakładów 

rzeczowych (KNR).  

39. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu 

prac geologicznych z wyszczególnieniem ilości dni na poszczególne elementy prac stanowiący 

załącznik do umowy. 
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§ 5 

Podstawowe obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie określonym w § 2 ust. 

2 umowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy lub jakiejkolwiek jego części zostanie 

potwierdzone, zgodnie z wymogami art. 652 Kodeksu Cywilnego, w formie protokołu podpisanego 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca robót 

przekaże teren budowy Zamawiającemu.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych 

w umowie warunków.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania odbiorów określonych w § 8 ust. 2 umowy, po 

uprzednim zgłoszeniu Wykonawcy. 

4. Zamawiający wskaże miejsce poboru wody na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Ustce tj. działka 

nr 1477.  

5. Prace budowlane stanowiące przedmiot umowy nie powinny przyczynić się do powstania ścieków. 

Wody z wykonanych pompowań należy odprowadzić do najbliższego rowu melioracyjnego lub 

terenu leśnego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do umowy. W sytuacji wytworzenia niewielkiej 

ilości ścieków, koszty związane z ich transportem i odbiorem, poniesie Wykonawca. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia w przypadku 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. Zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych pod warunkiem, iż ich wartość brutto nie 

przekroczy 30% wartości całego zadania, przy czym rozliczenie robót nastąpi według cen 

określonych, w załączonej przez Wykonawcę, wycenie robót lub kosztorysie ofertowym. 

8. W sytuacji przedłożenia przez Wykonawcę kosztorysu robót dodatkowych, podstawą do 

określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje określone wg Kosztorysowej Normy 

Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach 

zastosowane zostaną Katalogi Nakładów rzeczowych (KNR). W przypadku brak cen 

jednostkowych w kosztorysie ofertowym ceny te zostaną określone w drodze negocjacji przez 

Strony, przy czym ceny te nie mogą być wyższe niż ceny przyjęte na podstawie biuletynu cen 

robót budowlanych SEKOCENBUD (jako średnie). 

9. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę wyceny robót dodatkowych, podstawą do 

określenia kosztów będzie cena netto wykonania 1 m odwiertu wskazana w § 7 ust. 2 umowy. Jeśli 

roboty dodatkowe będą polegały na wykonaniu innych prac, ich koszt zostanie ustalony w trybie 

uzgodnień między Stronami. 

10. Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do reprezentowania i występowania w swoim 

imieniu do organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji przy 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez Podwykonawcę, pod warunkiem 

spełnienia obowiązków wskazanych w § 3 umowy. 

12.  Zamawiający przewiduje wykonanie robót dodatkowych, ze względu na konieczność dokonania 

zmiany lokalizacji otworu hydrogeologicznego oraz w przypadku konieczności wykonania 

głębszego odwiertu niż zostało założone w dokumentacji.  
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13. Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, przekaże kserokopię umowy użyczenia gruntów (dz. nr 

384/4 i 384/5), która stanowi jednoczesne prawo do dysponowania ww. nieruchomościami. 

Grunty, na których prowadzone będą prace nie są własnością Zamawiającego. 

§ 6 

Nadzór  

1. Nadzór nad realizacją robót ze strony Zamawiającego sprawować będzie: 

mgr inż. Tomasz Mularczyk – Specjalista ds. Technicznych, e-mail: tm@wodociagi.ustka.pl oraz 

mgr inż. Edyta Niedzielak – Specjalista ds. Technicznych, e-mail: en@wodociagi.ustka.pl 

Kontakt tel.: 59 81 55 624 

2. Nadzór nad realizacją robót ze strony Wykonawcy będzie sprawować……………………………. 

Kontakt tel.:…………………………………. 

§ 7 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy i warunki płatności 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie ryczałtowe, zwane także ceną ryczałtową, którego 

definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego, za przedmiot umowy wynosi: 

cena netto: ………………………. + podatek VAT (……%), tj. ………………….. zł  

cena brutto: ……………………… zł 

(słownie brutto: ……………………………………………………………………….) 

2. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za wykonanie 1 m otworu (odwiertu) 

hydrogeologicznego, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa 

w § 4 ust. 30 umowy, wynosi: 

cena netto: ………………………. + podatek VAT (……%), tj. ………………….. zł  

cena brutto: ……………………… zł 

(słownie brutto: ……………………………………………………………………….) 

3. Cena oferty jest stała, a Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac.  

  4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zadania, bez których nie 

można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, 

porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, kierownictwa i 

dozorowania budowy oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a 

także podatek VAT. W cenie za wykonanie zadania zamówienia należy uwzględnić także koszty: 

a. materiałów Wykonawcy, 

b. oznakowania placu budowy na czas robót, 

c. zabezpieczenia zieleni znajdującej się w obszarze oddziaływania inwestycji, 

d. zabezpieczenia zaplecza budowy na czas wykonywania robót, 

e. związane z wejściem na tereny nieobjęte inwestycją np. w celu ustawienia maszyn 

budowlanych lub składowania materiałów i urządzeń, 

f. związane z naprawą ewentualnych zniszczeń, 

g. wynikające z odpowiedniej segregacji i utylizacji odpadów budowlanych, w szczególności 

odpadów niebezpiecznych,  

h. wykonania badań wody i próbek granulometrycznych, 

mailto:en@wodociagi.ustka.pl
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i. przechowywania próbek gruntów, 

j. pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego, 

k. zużycia wody, 

l. wytworzenia energii elektrycznej, 

m. wypożyczenia znaków oraz oznakowań drogowych, 

n. wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o. przywrócenia terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego, 

p. uporządkowania miejsca prowadzenia robót, 

q. wykonania dokumentacji (raportu) powykonawczej, 

r. sporządzenia wyceny robót lub kosztorysu robót dodatkowych, 

s. inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Wynagrodzenie z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie płatne będzie po 

dokonaniu odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu robót i po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych przez Zamawiającego. 

7. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy. Koszt ww. robót 

należy opisać w fakturze VAT jako oddzielną pozycję.  

8. Wykonawca wystawi faktury na adres: 

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka NIP: 839-000-82-31. 

9. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego, w 

terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.  

10. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania 

faktury korygującej przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy, 

do każdej z wystawionych faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również: kopie faktur 

VAT wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, 

pisemne oświadczenie Podwykonawcy wystawione nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury 

przez Wykonawcę zawierających informacje o terminach i wysokości wszelkich 

nieuregulowanych, w tym także niewymagalnych zobowiązań Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy. Oświadczenie Podwykonawcy musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, 

które były lub są należne Podwykonawcy z tytułu robót wykonanych na rzecz Wykonawcy. 

12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się 

wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury bądź rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, przy czym termin na dostarczenie faktury 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia odbioru robót. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 
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14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”). Wystawiona przez Wykonawcę 

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 

Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy. 

18. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest 

obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania. 

19. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439) prowadzony jest 

rachunek VAT. 

§ 8 

Odbiory robót 

1. Zakres i sposób odbiorów elementów robót odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy, obowiązującymi przepisami, Projektem robót geologicznych, Prawem Budowlanym oraz 

Prawem geologicznym i górniczym. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór końcowy: 

a) dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot 

umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót geologicznych oraz innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i górnicze, 

potwierdzonych przez Zamawiającego (potwierdzenie takie następuje po usunięciu 

wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego), 

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, 

c) przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną 

dokumentację powykonawczą (raport wykonanych robót), 

2) odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji za wady przy udziale Wykonawcy, w formie protokołu ostatecznego odbioru, po 

usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. 

Przed dokonaniem odbioru ostatecznego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

przechowywyane próbki tzn. próbki geologiczne trwałego przechowania. Z wyżej wskazanej 

czynności zostanie spisany Protokół Przekazania podpisany przez Strony. W sytuacji 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombwgq4tk
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zniszczenia ww. próbek przez Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania 

należytego zabezpieczenia wykonania umowy, o której mowa w § 10. 

3. Gotowość Wykonawcy do odbiorów określonych w § 8 ust. 2 należy zgłosić Zamawiającemu z 

min. wyprzedzeniem wynoszącym 3 dni robocze. Zgłoszenia można dokonać w siedzibie Spółki w 

dni powszednie w godzinach: 7:00 – 15:00. 

4. Przystępować do odbiorów robót w imieniu Zamawiającego będą Osoby, o którym mowa w § 6 

ust. 1 umowy, w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez 

Wykonawcę.   

5. Po całkowitym zakończeniu robót Zamawiający dokona, po uprzednim zgłoszeniu do takiej 

gotowości przez Wykonawcę, odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jednocześnie ze 

zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (raport wykonanych robót) uzgodnioną 

przez Zamawiającego.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 

usunięcie ujawnionych wad. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady, to 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego robót do czasu usunięcia wad 

w wyznaczonym terminie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. 

9. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej – protokołu 

podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności. Protokoły odbioru podpisywane będą przez 

przedstawicieli Zamawiającego oraz kierownika robót geologicznych jako przedstawiciela 

Wykonawcy. 

10. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie podstawą do przekazania przedmiotu 

umowy Zamawiającemu. 

11. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data zgłoszenia do odbioru, chyba, że w toku czynności 

odbiorowych stwierdzone zostanie, że zgłoszony do odbioru element nie został w całości 

wykonany lub posiada wady istotne. 

§ 9 

Przekazanie przedmiotu umowy 

1. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi z dniem podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Przed podpisaniem tego protokołu 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą (raport 

wykonanych robót). 

2. W przypadku sporu co do jakości odbieranych robót Zamawiający powoła niezależnego eksperta 

rzeczoznawcę. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy pokrywa strona niemająca w opinii 

rzeczoznawcy racji w sporze. 
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§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie”), w formie ……………………........... w kwocie 

stanowiącej równowartość 5% Wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ……………… zł,  

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

2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w rozdziale XVII pkt 5 lit. b-d 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, treść dokumentu Zabezpieczenia musi zostać uprzednio 

zaakceptowana przez Zamawiającego.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w rozdziale XVII pkt 5 SWZ, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 

powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.  

4. Wniesione Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz gwarancji i rękojmi za wady.  

5. Zwrot 70% kwoty Zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania Protokołu 

Przekazania, pod warunkiem, iż ww. czynność zostanie wykonana przed terminem upływu okresu 

gwarancji. Pozostałe 30% Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie okresu 

gwarancji na podstawie Protokołu Ostatecznego Odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 

umowy. 

6. W przypadku podpisania Protokołu Przekazania w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancji, 

zwrot 100% kwoty Zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania ww. 

dokumentu. 

7. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania niezależnie, czy wynikają z umowy czy przepisów prawa 

oraz roszczenia z rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

8. W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio 

zmieni termin obowiązywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia 

przedłużonego Zabezpieczenia w terminie do 21 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. Niewniesienie oraz nieprzedłużenie Zabezpieczenia stanowi 

nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do skorzystania z 

zabezpieczenia (realizacji zabezpieczenia) na poczet ustanowienia zabezpieczenia na dodatkowy 

okres. 

§ 11 

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot umowy. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy. 

Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, chyba że 

użytkowanie było wykonywane w sposób zgodny z instrukcjami dotyczącymi użytkowania 

przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposób wynikający z doświadczenia życiowego. 

3. Gwarancja obejmuje okres 48 miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

określonego w § 8 ust. 6, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.  
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4. Okres gwarancji określony w ust. 3 ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia i usunięcia 

wady, tzn. o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

6. Zgłoszenie wady winno nastąpić pisemnie w terminie 30 dni od jej wystąpienia. Dopuszcza się 

zgłoszenie wady po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jeżeli upływ tego terminu 

nie wpływa ujemnie na skutki wynikłe z tej wady.  

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie 

wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Za 

zgodą Zamawiającego termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony do 30 dni.  

8. W przypadku nieusunięcia wady w terminie Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wady we 

własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 

ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego 

wezwania.  

9. W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 

wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin i zachowując jednocześnie roszczenie o zapłatę kar 

umownych oraz naprawienie szkody. 

10. W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

11. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu 

art. 577, art. 577 1 oraz art. 577 2 Kodeksu Cywilnego.  

12. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi według przepisów 

Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem, że do rękojmi zapis ust.  1, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.  

Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy, ust. 3-4 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 12 

Zwłoka i kary umowne 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przez zwłokę rozumie się 

niewykonanie umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi - 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie 

wad, 

3) za przekroczenie terminów określonych w § 3 ust. 4 i 7 oraz w § 4 ust 36 w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; termin 

zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy. 
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3. Zamawiający może zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności za zniszczenie przechowywanych próbek 

urobku lub braku zwrotu Zamawiającemu. 

5. Kary umowne lub odszkodowanie za poniesione szkody Zamawiający potrąci z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

§ 13 

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie 

poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem 

za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie. 

3. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie 

swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 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; w takim 

wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach, 

2) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni od daty, kiedy 

roboty winny być rozpoczęte,  

3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, przerwał realizację robót 

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 

4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje inwestycję będącą 

przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących 

podstawą odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

Jeżeli Wykonawca nie dokona inwentaryzacji w wyznaczonym wyżej terminie Zamawiający 

wykona jednostronne rozliczenie robót, sporządzi protokół z zakończenia robót i zawiadomi 

Wykonawcę, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, która odstąpiła od umowy. 

7. Zamawiający obowiązany jest do: 
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1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 14 

Rozwiązywanie sporów 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, 

interpretacji lub rozwiązania, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane 

przez Zamawiającego oraz Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią 

umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo geologiczne i górnicze.  

4. Czynności następcze określone w art.  77 § 2 Kodeksu Cywilnego wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności lub nieskuteczności. 

5. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

7. Nieodłącznym elementem umowy są poniższe załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami  

2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 6 - 10 

3) Załącznik nr 3 – kopia Polisy lub inny dokument potwierdzający opłacone ubezpieczenie 

Wykonawcy 

4) Załącznik nr 4 – Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej 

5) Załącznik nr 5 – Wycena robót lub kosztorys ofertowy 

6) Załącznik nr 6 – Harmonogram prac geologicznych 

7) Załącznik nr 7 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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