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  قرارداد حفر چاه                                                                                     

  
 ...................و  ...................بعنوان  ................................اين قرارداد مابين دانشگاه علوم پزشكي زنجان به نمايندگي آقايان 

شماره .......................... : ......................................................به عنوان كارفرما به آدرس  .....................عنوان به 
فرزند ....................................... نمايندگي آقاي  به.....................................................و شركت از يك طرف.............................. تلفن

به ...................................................................آدرس....................................شماره تلفن............................. صادره از..................................
  .به شرح زير منعقد مي گردد.......................................ان پيمانكار از طرف ديگر در تاريخ عنو
  

  :موضوع قرارداد  -1ماده 
  

            ............................................................. حفر يك حلقه چاه فاضالب شامل ميله و انباري در زير زمين ساختمان واقع در 
  :براساس مفاد زير ............................. به پالك ثبتي 

  .سانتي متر ............ حفر ميله چاه تا ميزان اعالم شده از سوي كارفرما به قطر  -1-1
متر و در ...................... سانتي متر و به طول.......... ..سانتي متر و ارتفاع .................. حفر انباري به شكل كله قندي به قاعده  -1-2

 .جهاتي كه كارفرما اعالم مي نمايد
 .نصب كول بتني در ميله -1-3
 .متر............... نصب كول بتني در انباريبه طول  -1-4
 .متر 1نصب آجر كاري ديواره و دهانه چاه به طول  -1-5

 
  :مدت قرارداد  – 2ماده 

  
  . مي باشد............................ لغايت ........................ مدت قرارداد از مورخه 

پيمانكار موظف است در طول مدت مذكور كل موضوع قرارداد را به انجام برساند و چنانچه پيمانكار در اتمام قرارداد تاخير : 1تبصره
ريال به عنوان جريمه و تاخير خسارت از محل تضمين هاي حسن انجام تعهدات  ............. .....نمايد به ازاي هر روز از بابت تاخير مبلغ 

روز ادامه داشته باشد كار فرما حق فسخ قرارداد و ضبط تضمينهاي ........... و كار پيمانكار كسر خواهد شد و اگر مدت تاخير بيش از 
  .مذكور را به نفع خود خواهد داشت

تعطيل گردد مدت تعطيلي به زمان قرارداد ... ه كار به علت عوامل فورس ماژور مانند زلزله، سيل، آتش سوزي ودر صورتي ك: 2تبصره
  .اضافه خواهد شد

  
  :تعهدات پيمانكار – 3ماده 

  
تصال، پيمانكار موظف است كليه ابزار مورد نياز كار از قبيل چرخ يا باالبر برقي ، طناب، دلو، كمپرسور، پمپ هوا و لوله هاي ا -3-1

  .سيم و روشنايي اتصال را تهيه و تدارك نمايد
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 .پيمانكار موظف است كليه نيروهاي انساني موضوع عمليات را متناسب با مدت قرارداد تامين نمايد -3-2
 .پيمانكار موظف است جهت اجراي موضوع قرارداد از نيروي انساني ماهر و با تجربه استفاده نمايد -3-3
بل از شروع بكار مي بايستي به كارفرما اعالم نمايد و جهت حفر چاه در زمان مقرر تدارك الزم پيمانكار برنامه ريزي خود را ق -3-4

 .را ديده باشد
پيمانكار مي بايستي خاك هاي حاصل از حفاري را در محل مناسب طوري دپو نمايد كه مزاحم ساير عمليات اجرايي كارگاه  -3-5

چاه را سنگين ننمايد همچنين محل دپوي خاك و ارتفاع آن نيز بايستي  نبوده و ضمنا به شكلي دپو نمايد كه بار ثقلي اطراف
 .با نظر كارفرما و يا دستگاه نظارت منطبق باشد

در صورتي كه خاك چاه ريزشي باشد پيمانكار موظف است پس از هر چند متر حفاري نسبت به كول گذاري آن اقدام و  -3-6
 .سپس به حفاري ادامه دهد

يا انباري نياز به كمپرسور داشته باشد پيمانكار بايستي نسبت به تهيه آن راسا اقدام نمايد و پيمانكار  در صورتي كه حفر ميله و -3-7
 .مسئوليت هرگونه حادثه و اتفاقي را در اين مورد مي پذيرد و هيچگونه مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود

در ايران را ندارند جهت اجراي موضوع عمليات استفاده نمايد و پيمانكار به هيچ عنوان نمي تواند از اتباع خارجي كه مجوز كار  -3-8
 .درصورت استفاده از اتباع خارجي كارفرما مي تواند يكطرفه قرارداد را فسخ نمايد

وسايل ايمني و حفاظتي شامل كاله چانه دار، . ( پيمانكار موظف است كليه موارد ايمني و حفاظتي در كارگاه را رعايت نمايد -3-9
 )، كمربند ايمني و هر وسيله الزم ديگر مي باشدكفش ايمني

 .پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد -3-10
 .پيمانكار اقرار و اذعان مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نمي باشد -3-11
ه بخواهد در شيفت هاي دوم و سوم كار نمايد بايستي پيمانكار فقط مي تواند در ساعات روشني روز كار نمايد و در صورتي ك -3-12

 .با اجازه و موافقت كارفرما و يا دستگاه نظارت باشد
 .پيمانكار بايستي برنامه زمان بندي خود را به كارفرما يا دستگاه نظارت ارائه دهد و پس از تاييد ايشان مشغول بكار شود -3-13
 .سائل و ابزار و تجهيزات خود مي باشدپيمانكار مسئول حفظ و حراست از جان كارگران و و -3-14
در صورت بروز هرگونه حادثه كه نقص عضو و يا فوت را به دنبال داشته باشد پيمانكار خود مسئول تامين خسارات ناشي از  -3-15

 .آن است و هيچگونه مسئوليت و تامين خسارتي متوجه كارفرما نيست
 .كارگران به عهده پيمانكار است پرداخت هرگونه حق اياب و ذهاب، بيمه، غذا و محل اسكان -3-16
 .پيمانكار افرادي را در كارگاه بايستي بكار گمارد كه مورد تاييد كارفرما باشد -3-17
پيمانكار موظف به رعايت مقررات قانون كار و تامين اجتماعي در انجام وظايف موضوع قرارداد بوده و هرگونه پاسخگويي به  -3-18

 .ل اختالف كارگري و ساير تعهدات قانون كار بر عهده بگيردشكايات و اجراي آراي مربوط به هيات هاي ح
پيمانكار اقرار مي نمايد كه زمين مورد نظر را كامال شناسايي نموده و از كم و كيف آن كامال با اطالع است و به كليه  -3-19

استناد به جهل خود  مشخصات فني و اجرايي اشراف كامل دارد و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعدا بتواند در مورد آن
 .نمايد

در صورت مواجه شدن پيمانكار با موضوعات جديد، خطرناك يا غير قابل پيش بيني ، پيمانكار موظف است موارد را فورا با  -3-20
 .كارفرما در ميان گذاشته و پس از تاييد كارفرما، كار را دنبال نمايد
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بررسي هاي الزم در خصوص وجود و كيفيت موانعي از قبيل پيمانكار بايستي قبل از آغاز عمليات حفاري چاه، نسبت به  -3-21
قنوات قديمي، فاضالب ها، پي ها و جنس خاك اليه هاي زمين و تاسيسات مربوط به آب ، برق، گاز، تلفن و نظاير آن را به 

به هنگام كار محل حفاري نيز بايد طوري باشد كه . عمل آورد و در صورت لزوم با سازمان هاي ذيربط تماس برقرار نمايد
 .خطر ريزش يا نشست قنات و فاضالب مجاور يا برخورد با تاسيسات ياد شده را نداشته باشد

پيمانكار بايستي كارگراني را كه چاه كار مي كنند به ماسك و دستگاه تنفسي مناسب مجهز نمايد تا همواره هواي سالم به  -3-22
 .آنها برسد

 .انه چاه را با صفحات مشبك مقاوم و مناسب به نحو مطمئن بپوشاندپيمانكار بايد پس از خاتمه كار روزانه، ده -3-23
 .هر روز پس از اتمام عمليات چاه كني، بايد دلو و طناب از داخل چاه جمع آوري شود -3-24
اگر براي روشنايي داخل چاه از برق استفاده مي شود، بايد با انتخاب كابل مناسب و سالم و نيز چراغ بي خطر، اصول ايمني را  -3-25

 .يت نمودرعا
بايد از ريختن آب و خيساندن اطراف دهانه چاه پرهيز گردد و به طور كلي رعايت آيين نامه و مقررات حفاظتي حفر چاه هاي  -3-26

 .دستي، مصوب شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي ، الزامي است
 

  :تعهدات كارفرما – 4ماده 
  
 .ذاخوري براي كارگران مهيا نمايدكارفرما موظف است مكاني جهت استراحت و غ -4-1
 .كارفرما موظف است برق مورد نياز و آب شرب را در اختيار پيمانكار بگذارد -4-2
 .كارفرما از بابت مواردي كه بايستي در اختيار پيمانكار بگذار حق دريافت هيچگونه وجهي را ندارد -4-3
 .قبل از شروع عمليات احداث نمايدكارفرما بايستي سرويس بهداشتي مناسب و كافي كارگران را در كارگاه  -4-4

 
  :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت  – 5ماده 

  
ريال و به ازاء حفر هر متر ............. ريال و كول گذاري در ميله هر متر...................مبلغ قرارداد به ازاء حفر هر متر طول ميله  -5-1

  .ريال مي باشد.....................ري هر مترريال و كول گذاري در انبا...................طول انباري
 .ريال مي باشد...............ريال و نصب گلدان هر عدد.................مبلغ آجرچيني به ازاء هر متر مكعب آجرچيني -5-2

  قابل افزايش يا كاهش خواهد بود % 25ريال پيش بيني مي گردد كه نسبت به حجم كار تا .........................مبلغ كل قرارداد
  .به اين قرارداد هيچگونه تعديل، اضافه بها، سختي كار و پاداش تعلق نمي گيرد و پيمانكار نبايد چنين مبالغي را مطالبه نمايد) 1(تبصره

در صورتي كه خاك از نوع دج باشد و در هنگام حفاري به سنگ هاي بزرگ برخورد نمايد هزينه كمپرسور ومسئوليت ) 2(تبصره 
  .حفاري نيز به عهده پيمانكار است و پيمانكار نمي تواند بابت اجراي انجام تقاضاي دريافت وجه اضافه نمايد 

  .مبلغ كل قرارداد ضمانتنامه معتبر بانكي به كارفرما تسليم نمايد% 5ميزان پيمانكار موظف است قبل از عقد قرارداد به ) : 3(تبصره 
قانون تامين اجتماعي كسر و نزد كارفرما  38نيز در اجراي ماده % 5بابت حسن انجام كار و% 10از هر پرداختي به پيمانكار ) 4(تبصره

م قرارداد و تحويل قطعي موضوع قرارداد پس از ارائه مفاصا ماه از اتما........ نگهداري مي شود كه تضمينات مذكور بهد از گذشت 
  .حساب از دارايي و تامين اجتماعي و اداره كار در وجه پيمانكار مسترد خواهد شد
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لذا كسوراتي كه كارفرما موظف به كسر آنها مي باشد از مبالغ . ماليات و كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد) 5(تبصره 
  .پرداخت كسر و پرداخت خواهد شدقابل 

   
نحوه پرداخت مبالغ قرارداد پس از ارائه صورت وضعيت توسط پيمانكار و تاييد دستگاه نظارت و كسر كسورات قانوني قابل ) 4(تبصره

  .پرداخت خواهد بود
  

  :مشخصات فني  -6ماده 
  
ايد در محل مناسب حفر گردد، به طوري كه بعدا بازرسي چاه ب. چاه نبايد در زير و نزديك ستون ها و ديوارهاي باربر قرارگيرد -6-1

حفر انبارهاي چاه نيز بايد به نحوي صورت گيرد كه حتي المقدور در زير .و بازنگري احتمالي چاه به سهولت امكان پذير باشد
  . ديوارها و ستون ها قرار نگرفته و به حريم اراضي مجاور و غير، تجاوز نشود

عمق ميله چاه بايستي  . اي پا در جداره چاه پيش بيني شود تا بتوان وارد چاه شد و يا از آن خارج شدهنگام حفر ميله بايد ج -6-2
متر اختيار شود تا چاه هنگام ايجاد انبار در تحمل نيروهاي وارده ، مقاوم تر بوده و در صورت ريزش ............... تا ......... بين 

 .ميله بايد كامال قائم و شاقولي بوده و انحراف نداشته باشد. مايداحتمالي موضعي ، خطر كمتري را ايجاد ن
چنانچه چاه مرطوب بوده و دم يا گاز داشته باشد، بايد به وسيله دستگاه هاي هوا دهي و لوله كشي در حين كار، هواي الزم را  -6-3

 .به درون چاه دميد تا مقني بتواند به سهولت به كار خود ادامه دهد
 .كف انبار بايد تراز و تخت باشد. ورت مخروطي حفر شود، به طوري كه قاعده مخروط، پايين و راس ، باال باشدانبار بايد به ص -6-4
ريزش فاضالب از دهانه تحتاني گلدان به داخل چاه، بايد به نحوي باشد كه فاضالب مستقيما به ته چاه ريزش كرده، به  -6-5

 .فراهم نسازد جداره چاه برخورد نكند و موجبات شكستگي بدنه چاه را
 

  :دستگاه نظارت  - 7ماده 
  

 .نظارت بر انجام كار در حوزه فني و تاييد كار كرد به عهده مديرت توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني دانشگاه مي باشد
 

  :فسخ قرارداد  خاتمه و– 8ماده 
  
اين قرارداد و در موعد مقرر و طبق زمانبندي هرگاه به تشخيص كارفرما ، پيمانكار نتواند و يا نخواهد تعهداتش را به موجب  -7-1

 انجام دهد
اعالم مي نمايد نسبت به رفع آن  "هرگاه به تشخيص كارفرما ، پيمانكار مرتكب تخلف شود و ظرف مدتي كه كارفرما كتبا -7-2

 .اقدام نكرده باشد
 .واگذار نمايد) قيحقو –حقيقي (هر گاه پيمانكار موضوع قرارداد را به صورت كلي يا جزئي به اشخاص ثالث  -7-3
 .در صورت تاخير بيش از يك هفته در شروع به كار قرارداد كارفرما مي تواند قرارداد را فسخ نمايد -7-4
  . تخلف نموده است 1337در صورتيكه مشخص شود پيمانكار از قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه سال  -7-5
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  :حكميت  – 9ماده 
  

  .تفسير قرارداد يا مسائل ناشي از آن نظر كارفرما مالك عمل و قاطع اختالف خواهد بود در صورت بروز اختالف در اجرا ،
  

  :اقامتگاه  -10ماده 
  

اقامتگاه طرفين به شرح صدر قرارداد مي باشد و الزم است طرفين هرگونه تغيير آدرس خود را ظرف مدت يك هفته به اطالع طرف 
  .ع اوراق به آدرس مندرج در قرارداد ابالغ واقعي تلقي خواهد شدمقابل برسانند در غير اينصورت ارسال هر نو

  
  نسخ قرارداد – 11ماده 

  
  .و بين طرفين مبادله گرديد ماده و سه نسخه كه هر يك حكم واحد را دارد تنظيم  11اين قرارداد در 

  
  پيمانكار                                                                        كار فرما                                                                       


