
Umowa zlecenia  

 

Zawarta dnia …………….. r. w Kruszynie pomiędzy: 

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie,                      

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec,  NIP: 612-13-86-214,                       

reprezentowanym przez: 

Pana Janusza Cieślę   - Dyrektora GOKiS, 

 

a:  

……………………………………………….zwanym w dalszej części umowy ,, Zleceniobiorcą”  

§ 1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności 

polegających na :  

Wierceniu studni wody metodą płuczkową na boisku sportowym w Mierzwinie działka nr 179. 

 
      W zakres czynności wiercenia studni wchodzą: 

1. Wywiercenie otworu studziennego o średnicy 165 mm. 

2. Orurowanie otworu atestowaną rurą studzienną o średnicy 125 mm. 

3. Wstępne pompowanie wody i  sprawdzenie wydajności studni. 

4. Obsypanie rury studziennej kruszywem 1/5. 

5. Minimalna wydajność studni wody na 24 godziny pracy ustala się na 5 m3. 

      Uzbrojenie studni powinno być wykonane z materiałów takich jak : 

1. Studzienka D1. 

2. Pompa wody 4SD 3/18. 

3. Rura PE 40 mm. 

4. Głowica studzienna 125/40. 

5. Elektroniczny sterownik pompy Brio Tank ITALTECNICA z funkcją Auto Restartu. 

6. Złączki i inne materiały niezbędne do wykonania uzbrojenia studni wody. 

 

§ 2 

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w terminie od dnia …………… r. do dnia  …………… r. 

§ 3 

Zleceniodawca oświadcza, że zgodnie z Prawem Budowlanym budowa studni nie wymaga 

posiadania zezwolenia studni o głębokości do 30 metrów i średniorocznej dobowej wydajności 

nieprzekraczającej 5 m3. 
§ 4 

1. Za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca otrzyma 

Wynagrodzenie 

 w wysokości ………….. zł za każdy metr bieżący wykonanej studni netto, do sumy wynagrodzenia 

zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  

w wysokości ……………. zł za uzbrojenie studni netto, do sumy wynagrodzenia zostanie doliczony 

podatek VAT w wysokości 23%. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia rachunku przez Zleceniobiorcę, 

w siedzibie Zleceniodawcy. 

 



 

3. Wynagrodzenie za wykonane prace nie będzie przysługiwać, jeżeli studnia nie osiągnie 

minimalnej wydajności ale tylko wtedy, gdy Zleceniobiorca sam zrezygnuje z głębszego wiercenia 

otworu studziennego. 

 
§ 5 

Zleceniobiorca udzieli Zamawiającemu gwarancji 24 miesięcy na roboty będące przedmiotem 

umowy licząc od dnia końcowego odbioru robót.  

§ 6 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności, o których mowa  

w § 1. Powierzenie ich wykonania osobie trzeciej wymaga zgody Zleceniodawcy. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z Umowy lub z nią związane zostaną rozstrzygnięte przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
Wykonawca          Zamawiający 


