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                                             Umowa nr Ip.7013.01.2022       Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

zawarta w dniu  ……………………… r. w Komańczy pomiędzy: 

 

Gminą Komańcza 38-543 Komańcza 166 NIP: 687-17-85-088 REGON: 370440755,  zwaną w treści Umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Komańcza Romana Bzdyka przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy Katarzyny Rzepka, 

 

a  

 

……………………… prowadzący działalność gospodarczą w formie………………………………….. z 

siedzibą……………………NIP…………………..REGON………………………..………….  reprezentowany 

przez: ……………………..  zwany w treści Umowy „Wykonawcą”   

łącznie zwanymi „Stronami”,  

 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130000 zł.  

 

§ 1  

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót hydrogeologicznych polegające na 

wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w miejscowości Komańcza stanowiące 

przedmiot umowy w zakresie: 

Zadanie nr 1. Wykonanie odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S - 1 na dz. nr ewid. 503/4 w 

miejscowości Komańcza zgodnie z Projektem Robót Geologicznych oraz decyzją zatwierdzającą nr 

GP.6530.8.2021 z dnia 09.11.2021 Starosty Sanockiego w zakresie: 

1) Zgłoszenie najpóźniej na 2 tygodnie przez zamierzonym terminem rozpoczęcia prac pisemne zgłoszenie 

zamiary przystąpienia do wykonywania robót geologicznych do: 

- Starosty Sanockiego 

- Wójta Gminy Komańcza  (wg. decyzji) 

2) Zgłoszenie w terminie 14 dni przed o zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych  

- Starosta Sanockiego 

- Państwową Służbę Geologiczną 

3) Prace dokumentacyjne: dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjna studni 

4) Operat wodnoprawny na usługę wodną poprzez pobór wody podziemnej 

5) Wiercenie otworu Ø311m do głębokości około 8m ppt oraz zapuszczenie kolumny rur stalowych osło-

nowych 9 5/8” wraz z cementowaniem i sprawdzeniem szczelności korka cementowego 

6) Wiercenie otworu studziennego Ø216mm do głębokości około 37m ppt (8,0 – 37,0m) 

7) Filtrowanie otworu studziennego do głębokości 37,0m ppt zabudowa kolumną filtracyjną PCV 

Ø160mm, obsypka filtracyjna. 

8) Pompowanie oczyszczające studni (wg PRG) prowadzone z agregatu prądotwórczego 

9) Pompowanie pomiarowe studni (łącznie 48h) 

10) Głowica stalowa (wg. PRG) 

11) Stabilizacja zwierciadła wody 

12) Nadzór geologiczny 

13) Obsługa geodezyjna przez uprawnionego hydrogeologa 

14) Analiza wody – 1 próbka, pobór, transport analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody 

15) Niwelacja geodezyjna punktu wiercenia wody 

16) Przygotowanie i uporządkowanie terenu badań 

17) Zabezpieczenie otworu po wykonaniu odwiertu 

18) Otwór negatywny – ustala się kryterium otworu przy wydajności mniejszej niż 0,2 m3/h 

 

Zadanie nr 2. Wykonanie odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-2 na dz. nr ewid. 138/6, 138/7 w 

miejscowości Komańcza zgodnie z Projektem Robót Geologicznych oraz decyzją zatwierdzającą nr 

GP.6530.9.2021 z dnia 09.11.2021 Starosty Sanockiego w zakresie: 

 

1) Zgłoszenie najpóźniej na 2 tygodnie przez zamierzonym terminem rozpoczęcia prac pisemne zgłoszenie 

zamiary przystąpienia do wykonywania robót geologicznych do: 

- Starosty Sanockiego 

- Wójta Gminy Komańcza  (wg. decyzji) 

2) Zgłoszenie w terminie 14 dni przed o zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych  
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- Starosta Sanockiego 

- Państwową Służbę Geologiczną 

3) Prace dokumentacyjne: dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjna studni 

4) Operat wodnoprawny na usługę wodną poprzez pobór wody podziemnej 

5) Wiercenie otworu Ø311m do głębokości około 8m ppt oraz zapuszczenie kolumny rur stalowych osło-

nowych 9 5/8” wraz z cementowaniem i sprawdzeniem szczelności korka cementowego 

6) Wiercenie otworu studziennego Ø216mm do głębokości około 42m ppt (8,0 – 42,0m) 

7) Filtrowanie otworu studziennego do głębokości 42,0m ppt zabudowa kolumną filtracyjną PCV 

Ø160mm, obsypka filtracyjna. 

8) Pompowanie oczyszczające studni (wg PRG) prowadzone z agregatu prądotwórczego 

9) Chlorowanie 

10) Pompowanie pomiarowe studni (łącznie 48h) 

11) Głowica stalowa (wg. PRG) 

12) Stabilizacja zwierciadła wody 

13) Nadzór geologiczny przez uprawnionego hydrogeologa. 

14) Obsługa geodezyjna 

15) Analiza wody – 1 próbka, pobór, transport analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody 

16) Niwelacja geodezyjna punktu wiercenia wody 

17) Przygotowanie i uporządkowanie terenu badań 

18) Zabezpieczenie otworu po wykonaniu odwiertu 

19) Otwór negatywny – ustala się kryterium otworu przy wydajności mniejszej niż 0,2 m3/h 

 

2. Do przedmiotu umowy należy:  

dostawa materiałów niezbędnych do wykonania robót wskazanych w § 1 ust. 1 umowy  własnym 

transportem i na własny koszt do miejsca wykonywania odwiertów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) realizacji przedmiotu umowy,  

b) usuwania we własnym zakresie wszelkich kolizji na miejscu wykonywania odwiertów 

uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy,  

c) wykonania wszelkich prac związanych z realizacją umowy bez zakłóceń,  

d) wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie  - do 90 dni od podpisania umowy. 

2. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminów umownych, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego 

terminu stanowi konsekwencję:  

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego,  

c) z powodu siły wyższej. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć miejsce wykonywania robót przez cały czas realizacji zadania 

oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa dla znajdujących się na tym terenie ludzi i mienia. 

2. Po zakończeniu wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonywanych prac i 

przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa 

(w szczególności przepisami BHP i prawem geologicznym i górniczym ), a także że będą one wyposażone 

w ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia, i w tym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność m.in. za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,  

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,  

c) przeszkolenie stanowiskowe. 

2. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 

kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy. 

3. Wykonawca przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z umowy obowiązany jest dołożyć 

staranności wynikającej zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, w szczególności 
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wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości  

a) zadanie nr 1 netto: ……………….. zł. powiększone o stawkę podatku VAT (…… %) razem brutto 

……….. zł (słownie złotych: …………….) 

b) zadanie nr 2 netto: ……………….. zł. powiększone o stawkę podatku VAT (…… %) razem brutto 

……….. zł (słownie złotych: …………….) 

2.  W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia uwzględnione są wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu umowy w tym koszty materiałowe. 

3.  Zamawiający przewiduje ewentualną likwidację otworu w przypadku negatywnego wyniku. 

Wówczas należne wynagrodzenie zostanie rozliczone jak za wykonanie otworu poszukiwawczego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po jego odbiorze przez Zamawiającego.  

5. Strony umowy ustalają, że rozliczenie odbędzie się fakturą końcową.  

6. Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu 

odbioru końcowego. 

7. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania faktury. 

8. Faktura powinna być na następuje dane: Gmina Komańcza 38-543 Komańcza 166 NIP: 687-17-85-088.   

9. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr rachunku 

…………………………………………………………prowadzony w ……………………………………… 

10. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu 

dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

11. Faktura wystawiona przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego – nie powoduje wymagalności 

zobowiązania Zamawiającego.  

12. Roboty dodatkowe, które uznane zostaną za niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz 

których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i 

niemożliwych do określenia w chwili składania oferty, nie objęte ofertą, o ile zostaną pisemnie 

zaakceptowane i zlecone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na podstawie 

odrębnie podpisanej przez Strony umowy o roboty dodatkowe lub aneksu do niniejszej umowy. 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace 

dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót. 

 

§ 6  

1. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze magazynowo – socjalne budowy 

2. Wykonawca dokona wszelkich dodatkowych uzgodnień wymaganych na etapie wykonawstwa robót i poniesie 

koszty z tym związane 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 

z wykonywaniem prac oraz od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzenie podobnych szkód osobom trzecim 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

5. Materiały i narzędzia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymaganiom PN i normom 

branżowym oraz oznaczone znakiem bezpieczeństwa 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych 

materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną 

 

 

 

§ 7 

1.  Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną za :  

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,  

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.   

2) Zamawiający płaci Wykonawcy, chociażby nie poniósł on szkody, karę umowną za:  

a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto.  

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

3. Kary umowne podlegają kumulacji. 

 

§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

 

§9 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody podczas i w konsekwencji wyko-

nywania niniejszej Umowy. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

§ 11 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

Informacja Zamawiającego o przetwarzaniu danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – 

dalej: RODO, Gmina Komańcza wskazuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Gmina Komańcza.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem 

adresu iod@komancza.pl,  

3. Dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) dla celów 

spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w celu realizacji zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 

1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym – tj. po myśli art. 6 ust. 1 lit. c RODO. c) dla celów dochodzenia 

roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą: - wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, - podmioty, którym Gmina powierzyła przetwarzanie danych osobowych, 

operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony 

w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w 

przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem oraz posiada prawo do przenoszenia danych.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

11. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych 

przypadkach – dobrowolne. 

§ 13 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. 

Wykonawca. 

 

 

 

 

……………………………. …………………………. 

  Wykonawca:  Zamawiający: 

 

 

 

                     

………………………….      

      Kontrasygnata Skarbnika Gminy:    


