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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych.

I
Zamawiający:
Urząd Miejski w Szczuczynie
Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
Tel. 086 273 50 80
Fax: 086 273 50 81
NIP: 719-10-09-960
REGON: 000530063
e-mail: um@szczuczyn.pl
II
Pracownicy uprawnieni do kontaktowania się z wykonawcami:
1. Kazimierz Galiński – Kierownik Referatu Społeczno – Gospodarczego i Rolnictwa, pokój nr
11, tel. 086 273 50 80, codziennie w godzinach 800-1500
2. Waldemar Filipkowski – Inspektor UM Szczuczyn, pokój nr 7, tel. 086 273 50 80
III
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego awaryjnego
ujęcia wody podziemnej systemem udarowo – okrętnym w miejscowości Niedźwiadna, gmina
Szczuczyn
Zakres robót naleŜy wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Starostę Powiatu
Grajewskiego Projektem prac geologicznych wykonania otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego
awaryjnego ujęcia wody podziemnej systemem udarowo – okrętnym w miejscowości Niedźwiadna,
gmina Szczuczyn, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarem robót wykonanym przez
mgr. Aleksego Charytoniuk.
Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w
celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych
przedmiotem przetargu, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się moŜliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy wynikającego z zatwierdzonego projektu. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności
pomiędzy zakresem robót wynikającym z dokumentacji technicznej i przeprowadzonej wizji a ujętym
w przedmiarze robót Wykonawca powinien zgłosić to zamawiającemu. Wizja lokalna przeprowadzona
jest na koszt Wykonawcy. Dokonana wizja winna być potwierdzona oświadczeniem Wykonawcy.
Projekt prac geologicznych wraz z decyzją zatwierdzającą, specyfikacja wykonania i odbioru robót i
przedmiar robót został umieszczony na stronie internetowej tutejszego urzędu: www.um.szczuczyn.pl
Kserokopie map i przekrojów geologicznych moŜna uzyskać teŜ na wniosek Wykonawcy od
Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień publicznych: 4526220-9
IV
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej kwot
określonych w art. 11, ust. 8 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik numer 1 do specyfikacji.
2. Oświadczenie, Ŝe oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa
zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do specyfikacji.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do specyfikacji.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie,
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
6. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, albo równowaŜne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Prawa zamówień publicznych wystawione nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny a takŜe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia naleŜy dołączyć jako
kolejny załącznik:
8. Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu
kierowniczego.
9. Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada
wykonawca.
10. Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania
zamówienia a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności. /NaleŜy dołączyć
posiadane uprawnienia z branŜy objętej zakresem robót stwierdzone przez Urząd Dozoru
Górniczego do kierowania wierceniami do głębokości powyŜej 100 m./
11. Wykazu wykonanych w okresie pięciu lat robót, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadając swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie.
12. Informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
13. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
14. Wzór umowy parafowany przez wykonawcę.
15. Kosztorys ofertowy.
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
VI
KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być napisana w języku polskim.
Nie dopuszcza się ofert złoŜonych w innych językach.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, zszyte oraz parafowane
przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
VII
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych.
VIII
Czas realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy, lub przekazania placu
budowy.
Wykonawca będzie związany złoŜona ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
IX
Po zakończeniu inwestycji wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane prace
przez okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji.
X
Cena oferty powinna być podana cyfrą i słownie, wyraŜona w złotych polskich.
Cena powinna być podana zgodnie z załączonym formularzem oferty.
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami
określonymi w Prawie zamówień publicznych zwróci się o zatwierdzenie poprawionej ceny do
wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna
poprawić na podstawie art. 88 ustawy, zawierajęcą błędy w obliczeniu ceny albo, jeśli wykonawca nie
zatwierdzi wyliczenia ceny dokonanego przez zamawiającego w wyniku poprawy omyłek
rachunkowych.
XI
Rozliczenie za wykonanie robót będzie w systemie jednostkowo - ryczałtowym tzn. w ofercie
ustalona będzie cena brutto jednostkowa wykonania 1 mb odwiertu oraz 1 mb negatu odwiertu w
przypadku uzyskania wydajności poniŜej 16 m3/h lub wody nie moŜna będzie uzdatnić powszechnie
stosowanymi metodami technologicznymi.
W cenę 1 mb odwiertu naleŜy wkalkulować następujące elementy kalkulacji:
- montaŜ wiertnicy i zagospodarowanie placu wierceń,
- wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego do zasilania placu budowy
- wykonanie tymczasowego rurociągu tłocznego naziemnego PCW Ø 100 mm do odprowadzenia
wody z pompowania próbnego,
- wiercenie otworu
- filtrowanie otworu,
- pompowanie próbne, oczyszczające, pomiarowe
- demontaŜ wiertnicy i likwidacja placu budowy
- materiały
- transport sprzętu i materiałów
- analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
- analiza technologiczna wody
- przesiewy granulometryczne gruntu
- inwentaryzacja geodezyjna
XII

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:
a) cena wykonania 1 m. odwiertu do głębokości 175 m zgodnie z projektem i specyfikacja
wykonania i odbioru robót – 90 %
b) cena wykonania 1 m negatu do głębokości 175 m – 10%
Dla oceny kryterium ceny wykonania 1 m odwiertu przez wszystkich członków komisji
zastosowany będzie jednakowy wzór:
NajniŜsza cena wykonania 1 m odwiertu dzielona przez cenę wykonania 1 m odwiertu badanej
oferty x 100 punktów = ilość punktów.
Dla oceny kryterium ceny wykonania 1 m negatu przez wszystkich członków komisji
zastosowany będzie jednakowy wzór:
NajniŜsza cena wykonania 1 m negatu dzielona przez cenę wykonania 1 m negatu badanej
oferty x 100 punktów = ilość punktów.
XIII
KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w terminie nie późniejszym niŜ 6 dni przed upływem terminu
składania ofert.
Pytania wykonawców musza być sformułowane na piśmie.
Zamawiający prześle wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści ją
na swojej stronie internetowej.
XIV
Poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę upowaŜnioną.
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pokój numer 1, do
dnia 23.06.2008r. do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.06.2008r. o godzinie 1010 w sali nr. 11 w siedzibie
zamawiającego.
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich osób zainteresowanych.
Zamawiający oceni oferty na posiedzeniu niejawnym.
XV
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia wykonawcy po przedłoŜeniu faktury końcowej,
potwierdzonej protokołem wykonania całości robót poświadczonego przez inspektora nadzoru
geologicznego
XVI
Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŜ przed terminem związania ofertą.
Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie
doręczone wybranemu wykonawcy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wzór umowy podlega parafowaniu.

2. W umowie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia określonego w niniejszej
specyfikacji a mianowicie: Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego awaryjnego
ujęcia wody podziemnej systemem udarowo – okrętnym w miejscowości Niedźwiadna, gmina
Szczuczyn
3. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność
wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, złoŜoną ofertą , zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montaŜowych oraz sztuką
budowlaną.
4. Przy wykonywaniu robót wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. l 0 ust. l -3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz., U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016).
5. Materiały mające styczność z woda do spoŜycia muszą posiadać atest PZH.
6. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
7. KaŜdy wniosek o zmianę technologii wykonania robót w trakcie ich realizacji - z inicjatywy
Wykonawcy, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz nadzór autorski.
8. Załącznikiem do umowy będzie harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót uzgodniony z
zamawiającym.
9. Przedmiot zamówienia stanowi jeden przedmiot odbioru.
10. Płatność faktury końcowej - w terminie do 30 dni od daty jej złoŜenia u zamawiającego.
11. Wykonawca udzieli na realizowane roboty minimum 36 miesięcy gwarancji,
12. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi.
13. Odpowiedzialność za niewykonane lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu zamówienia będzie
zabezpieczona karami umownymi w wysokości:
−0,1 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki w zakończeniu robót,
−0,1 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki w usunięciu wad od terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego,
− 5,0 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy
XVII
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
1. Formularz przedłoŜenia oferty.
2. Oświadczenia oferenta
3. Projekt umowy z Wykonawcą.
4. Część opisowa Projektu prac geologicznych pogłębienia studni wierconej.
5. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robot wraz z przedmiarem robót.
6. Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych.

Sporządził:
mgr inŜ. Waldemar Filipkowski

…………………………………
Sprawdził:
Kazimierz Galiński

……………………………….

Kontrasygnata Skarbnika:
Maria Łepkowska

………………………………

Zatwierdzam:
inŜ. Waldemar Szczesny – Burmistrz Szczuczyna

………………………………………………..
Szczuczyn, dnia 28.05.2008r.

FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik Nr 1
strona 1
z ogólnej liczby
stron

OFERTA
Przedmiot oferty:
Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego awaryjnego ujęcia
wody podziemnej systemem udarowo – okrętnym w miejscowości
Niedźwiadna, gmina Szczuczyn

1. Zamawiający:
Urząd Miejski w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn
ul. Plac Tysiąclecia 23

2. Oferent:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

telefon: _____________________

fax: __________________________

REGON: ___________________

NIP: _________________________

3. Po zapoznaniu się ze „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, my niŜej
podpisani składamy niniejszą Ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego celem jest przyznanie zamówienia publicznego.

FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik Nr 1
strona 2
z ogólnej liczby
stron
4. Oferowana cena wynosi:
Cena 1 m odwiertu o głębokości do 175 m zgodnie z zatwierdzonym projektem
…………………………….......... zł/m (brutto)
tym podatek VAT (22%) .....................................zł
Słownie brutto …………………………………………………………………………….
Cena 1 m negatu …………………….. zł/m (brutto)
tym podatek VAT (22%)…….............................zł
Słownie brutto ....................................................................................

5. Realizacja całości zamówienia nastąpi w terminie …………………………….
6. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
7. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy do jej zapisów zastrzeŜeń oraz, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie konieczne
i niezbędne informacje w celu rzetelnego przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, Ŝe zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy

na

określonych

warunkach,

miejscu

i

terminie

wyznaczonym

przez

zamawiającego.
10. Dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania
się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych
przedmiotem przetargu, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne
do prawidłowej wyceny wartości robót. Uzyskane informacje uwzględniliśmy w złoŜonej
ofercie. Zaoferowana cena uwzględnia wszystkie czynniki niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.

FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik Nr 1
strona 3
z ogólnej liczby
stron
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Upełnomocniony (-eni) przedstawiciel (-e)
Oferenta

__________________________________
Data ______________________
(podpis (-y), pieczęć)

FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik Nr 2
strona 4
z ogólnej liczby
stron

Oświadczenie oferenta

WyraŜamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne – prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego awaryjnego ujęcia wody
podziemnej systemem udarowo – okrętnym w miejscowości Niedźwiadna,
gmina Szczuczyn

organizowanym przez Zamawiającego - Urząd Miejski w Szczuczynie, zgodnie z warunkami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymaganiami ustawowymi.
2. Oświadczamy, Ŝe posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania
zadań określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i
techniczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia.
4. Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Projektem prac
geologicznych pogłębienia studni, warunkami w terenie i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń.
6. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani ofertą do terminu waŜności wskazanego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do
podpisania umowy w razie wybrania naszej oferty.
7. Oświadczamy, iŜ spełniamy warunki zawarte w art. 22 ustawy i nie podlegamy
wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik Nr 2
strona 5
z ogólnej liczby
stron
8. Deklarujemy, Ŝe wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
„FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w kaŜdym
szczególe.
9. Do niniejszego „Oświadczenia oferenta” dołączone są następujące oryginalne dokumenty
lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem:

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

Upełnomocniony (-eni) przedstawiciel (-e)
Oferenta

__________________________________
(podpis (-y), pieczęć)

Data ______________________

PROJEKT
U M O W A Nr 02/08
Zawarta w dniu ........................ 2008 roku w Szczuczynie pomiędzy
Urzędem Miejskim w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn
NIP: 719 – 10 – 09 – 960
REGON: 000530063
reprezentowanym przez
inŜ. Waldemara Szczesnego – Burmistrza Szczuczyna
zwanym dalej w treści „Zamawiającym",
przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Łepkowskiej
a
.......................................................................................................................................................
NIP:………………….
REGON:…………….
zwanym dalej „Wykonawcą " reprezentowanym przez:
l. Pana ...........................................................................
...............................................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty, objęte zadaniem p.n.:
Wykonanie otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego awaryjnego ujęcia wody podziemnej
systemem udarowo – okrętnym w miejscowości Niedźwiadna, gmina Szczuczyn
§2
1.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacji technicznej,
przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ilości i rodzajów robót
wykazanych w kosztorysie ofertowym.
§3
Termin rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego ustala się od dnia ...............2008 roku ,
zaś termin zakończenia i odbioru robót ustala się do dnia …………………2008 roku.
Zakres rzeczowy umowy obejmuje kosztorys ofertowy zgłoszony w toku postępowania
przetargowego stanowiącego integralny załącznik do złoŜonej oferty.
Wykonawca zgłosi gotowość odbioru przynajmniej na 7 dni kalendarzowych przed
umownym terminem odbioru.
Przez datę odbioru przedmiotu odbioru rozumie się termin zakończenia robót potwierdzony
protokołem, sporządzonym przez komisję odbioru.
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w systemie jednostkowo
ryczałtowym w wysokości :
Cena 1 m odwiertu o głębokości do 175 m zgodnie z projektem
…………………………….... zł/m (brutto)
tym podatek VAT (22%).............................zł

Słownie brutto ………………………………………………………
Cena 1 m negatu ………………. zł/m (brutto)
tym podatek VAT (22%) .............................zł .
Słownie brutto ....................................................................................
Wysokość wynagrodzenia określono w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego w dniu .................................... 2008 roku zgodnie z
ofertą Wykonawcy.
§5
1. Roboty dodatkowe oraz zaniechane w stosunku do zakresu robót określonych w projekcie
technicznym rozliczane będą wg cen jednostkowych wykonania 1 mb odwiertu lub 1 mb
negatu. Zakres robót dodatkowych nie moŜe przekroczyć 20% wartości umownej,
2.Roboty dodatkowe mogą być wykonywane po sporządzeniu protokółu konieczności
akceptowanego przez Burmistrza Szczuczyna i włączeniu ich do umowy w formie pisemnego
aneksu.
§ 6.
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się przed złoŜeniem oferty z dokumentacją techniczną
na roboty objęte niniejszą umową oraz warunkami terenowymi zadania i nie będzie wnosił o
zmianę wartości wynagrodzenia z tytułu robót objętych projektem a nie ujętych w złoŜonej
ofercie.
§7
1.Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą VAT, po zakończeniu i
odbiorze robót przez Zamawiającego i dostarczeniu pozytywnych wyników badania wody.
Do faktury zostanie załączony protokół odbioru wraz z potwierdzeniem przez dozór
hydrogeologiczny wykonania pełnego zakresu robót określonego w przedmiocie odbioru, a w
przypadku robót dodatkowych i zaniechanych - kosztorys większości lub mniejszości oraz
analizy badań wody.
Płatność faktury VAT nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej złoŜenia u Zamawiającego.
§8
1. Zamawiający powierza obowiązki dozoru hydrogeologicznego (inspektora nadzoru) Panu
………………………………
2.
Wykonawca
oświadcza,
Ŝe
robotami
kierować
będzie
.......................................................................................posiadający uprawnienia do kierowania
wierceniami powyŜej głębokości 100 m wydane przez ..…………...…………………………
§9
Zamawiający oświadcza, Ŝe:
1. Posiada dokumentację techniczną dot. przedmiotu zamówienia.
2. Posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy.
W przypadku ograniczenia środków finansowych, rozmiar rzeczowy zadania moŜe ulec
zmianie w trakcie realizacji robót.

§ 10
1. Strony umowy zgodnie ustalają, iŜ od chwili rozpoczęcia wykonania robót, do ich
zakończenia Zamawiający oddaje Wykonawcy cały teren, na którym będą wykonywane
roboty - w uŜywanie
2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za szkody i straty powstałe na
terenie budowy, w robotach juŜ wykonanych, materiałach i sprzęcie oraz u osób trzecich,
spowodowane przez niego przy wykonywaniu niniejszej umowy oraz przy usuwaniu wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do naleŜytego zabezpieczenia i
oznakowania terenu, na którym prowadzone będą roboty.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w
czasie wykonywania robót /w tym opracowanie projektu organizacji ruchu/ lub usuwania
wad, a działania te nie podlegają odrębnej zapłacie i mieszczą się w wynagrodzeniu
określonym § 4 umowy.
5.Wykonawca sporządzi „Plan ruchu Zakładu Górniczego ”
6. Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń
podziemnych jak kable energetyczne linie energetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacje
sieci przemysłowych.
7. Wykonawca prowadzić będzie dziennik wiercenia.
8. W przypadku wystąpienia sił wyŜszych /np. powodzi/ Wykonawca bez wezwania będzie
podejmował działania dla ograniczenia szkód na realizowanym obiekcie.
9. Na Ŝądanie inspektora nadzoru kierownik budowy obowiązany jest niezwłocznie
potwierdzić wymaganym dokumentem, Ŝe wbudowywane materiały posiadają odpowiednie
atesty bądź certyfikaty.
§ 11
1. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca
składowania odpadów. Wykonawca pokryje koszty pobranej energii elektrycznej, wody oraz
innych czynników niezbędnych do realizacji robót.
2. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go
wyłącznie na cel budowy.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren budowy w stanie czystym i
uporządkowanym, nadający się do dalszego nieprzerwanego i niezakłóconego uŜytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP i p.poŜ. oraz będzie ponosił wyłączną
odpowiedzialność za ich naruszenie.
5. Wykonawca zapewni składowanie materiałów i ochronę własnego sprzętu.
6. Wykonawca opracuje i przekaŜe Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji
powykonawczej.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz do ubezpieczenia się od
odpowiedzialności cywilnej, o czym zawiadomi Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty
zawarcia umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie ubezpieczy budowy i robót bierze całą
odpowiedzialność z tego tytułu na siebie.
Ubezpieczeniu podlegają roboty, obiekty, budowle urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome
związane bezpośrednio z wykonaniem robót - od ognia, huraganu, wód, powodzi i innych
zdarzeń losowych.

§ 13
Realizowane roboty winny być wykonane zgodnie z:
- dokumentacją techniczną,
- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
- ustawą z dnia 1994.02.04 – prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. Nr 27 poz. 96/ oraz ustawą
z dnia 2001.07.27 o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze / Dz. U. Nr 110 poz. 1190/.
- ustawą z dnia 1994.07.07- prawo budowlane /Dz. U. Nr 106 z r. 2000, póz. 11267 i
przepisami wykonawczymi do ustawy,
- obowiązującymi Polskimi Normami, a ponadto załoŜeniami szczegółowymi do
poszczególnych rodzajów KNNR, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
§ 14
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.
§ 15
Zamawiający nie przewiduje zaliczek na wykonanie przedmiotu umowy oraz na zakup
materiałów.
§ 16
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub dokonać zmniejszenia zakresu robót do
wykonania, bez Ŝadnych roszczeń finansowych ze strony wykonawcy w przypadku:
zmniejszenia w trakcie roku środków finansowych na realizację inwestycji, wystąpienia
istotnych zmian okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach,
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy, jeŜeli:
- nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy po zawarciu umowy,
- Wykonawca naruszy ustalenia umowy.
W przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy całość wpłaconego zabezpieczenia
przechodzi na rzecz Zamawiającego.
§ 17
Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z
następujących tytułów:
- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za nieterminowe przekazanie placu budowy
w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki w przekazaniu
placu budowy.
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %wartości umowy za kaŜdy
dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1%
wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego terminu na
usunięcie wad,
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 18
Postanowienia dodatkowe:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 19
Spory wynikłe na tle mniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego, właściwe przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wraz z
przepisami wykonawczymi.
§ 21
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla kaŜdej ze
stron.

1. Harmonogram realizacji zadania

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………

Kontrasygnata Skarbnika:
…………………………….

WYKONAWCA:

……………………………

