
 

UMOWA NR   .................................. 

 

zawarta w Ciechanowie w dniu .............................., pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów,  

NIP 566 18 76 536, Regon 130377824, reprezentowaną przez: 

Zastępcę Prezydenta Miasta Ciechanów – Iwonę Kowalczuk  

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 197/2018 z dnia 21.11.2018r., / 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ciechanów – Ewy Szelugi 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 

a  

 

reprezentowany przez 

 

zwanym w dalszej części umowy  „Wykonawcą”, 

zwani łącznie „stronami”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 (podstawa prawna oraz cel umowy) 

 

1. Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień 

publicznych i § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 

równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Ciechanów stanowiący załącznik do 

Zarządzenia nr  50/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2020 r.  

2. Celem niniejszej umowy jest uzyskanie ekspertyzy biegłego/specjalisty lub zespołu 

biegłych/specjalistów w zakresie zmiany stosunków wodnych w prowadzonym postepowaniu 

administracyjnym w sprawie „zmiany stanu wody na działkach nr 879/6 i 879/8 obręb 40, 

położonych przy ul. Płockiej 40A w Ciechanowie przez Gminę Miejską Ciechanów, poprzez 

wykonanie inwestycji związanej z rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na działce nr 945/1 

położonej w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek.”. Ekspertyza ma posłużyć jako 

uzupełnienie materiału dowodowego zgormadzonego w sprawie oraz niezależne obiektywne 



 

badanie nieruchomości. Końcowym etapem prowadzonego postępowania administracyjnego 

będzie wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie.  

3. Strony znając cel niniejszej umowy zobowiązują się dążyć do jego osiągnięcia w możliwie 

najlepszy sposób. 

 

§ 2 (przedmiot zamówienia) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/ 

specjalisty lub zespołu biegłych/specjalistów w zakresie: 

a)  hydrologii,  

b) hydrogeologii, 

c) stosunków wodnych,  

d) melioracji wodnej,  

dotyczących zmiany stanu wody na działkach nr 879/6 i 879/8 obręb 40, położonych przy ul. 

Płockiej 40A w Ciechanowie, przez Gminę Miejską Ciechanów, poprzez wykonanie 

inwestycji związanej z rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na działce nr 945/1 położonej 

w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek. 

2. Wykonane opracowanie powinno zawierać miedzy innymi: 

a) Opis istniejącego stanu wody na gruncie działek nr 879/6 i 879/8 oraz nr 945/1, ze 

wskazaniem pomiarów, map sytuacyjnych, pełnej analizy hydrologicznej i 

hydrogeologicznej, w  odniesieniu również do danych historycznych, 

b) Analizę działek nr 879/6 i 879/8 oraz nr 945/1, ze wskazaniem powierzchni pokrycia 

działek utwardzeniem trwałym (beton, kostka brukowa itp.) bądź zabudową wraz z 

zagospodarowaniem wody na przedmiotowych działkach, oraz zagospodarowaniem wody z 

dachów budynków.  

c) Dokumentację fotograficzną obecnego stanu wody na gruncie podczas wykonywania 

ekspertyzy, 



 

d) Stwierdzenie czy zmiana stanu wody istnieje, a w przypadku stwierdzenia zmiany stanu 

wody wskazanie przyczyn,  

 

W sytuacji stwierdzenia zmiany stanu wody określenie:  

 

e) Kiedy zaistniała zmiana stanu wody na gruntach działek nr 879/6 i 879/8,  

f) Wskazanie bezpośredniej przyczyny zmiany stanu wody na gruncie działek nr 879/6 i 

879/8 oraz wpływu inwestycji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechanów, związanej z 

rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na działce nr 945/1 położonej w bezpośrednim 

sąsiedztwie w/w działek, 

g) Wskazanie jak duża jest zmiana stanu wody na gruncie,  

h) Inne czynniki wpływające na zmianę stanu wody działek nr 879/6 i 879/8, 

i) Czy zmiana wpływa szkodliwie na działki nr 879/6 i 879/8 oraz wielkość tego wpływu na 

przedmiotowe działki ,  

j) Czy istnieje bezpośredni związek pomiędzy wykonaniem przez Gminę Miejska Ciechanów 

inwestycji związanej z rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na działce nr 945/1 

położonej w bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 879/6 i 879/8, a zmianą stanu wody na 

gruncie. 

k) Wskazanie wniosków i zaleceń jakie zamawiający weźmie pod uwagę przy wydawaniu 

decyzji w toku postepowania administracyjnego, w tym wskazanie sposobów zapobiegania 

szkodliwym wpływom zmiany stanu wody zgodnie z art. 234 ust. 3 Ustawy Prawo wodne.   

 

§ 3 (oświadczenia i deklaracje stron) 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę oraz odpowiedni sprzęt do dokonania wszelkich 

pomiarów oraz analiz niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty świadczące o posiadaniu przez niego 

odpowiednich kwalifikacji do wykonania niniejszej umowy.  

3. W celu realizacji niniejszej umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące 

w jego posiadaniu potrzebne do wykonania przedmiotu umowy. Pozostałe materiały 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt. 



 

4. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania 

administracyjnego toczącego się w tej sprawie, oraz organów samorządowych, a także 

innych organów państwowych i instytucji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w  

zakresie zadawania pytań dotyczących ekspertyzy. 

5. Po sporządzeniu ekspertyzy i przedstawieniu jej Zamawiającemu, Zamawiający zapozna się 

z nią oraz przedstawi ją stronom postępowania toczącego się w tej sprawie.   

6. W przypadku złożenia uwag do opinii przez Zamawiającego lub strony postępowania 

administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się na piśmie i  

uzupełnienia pisemnie ekspertyzy w terminie wskazanym bezpośrednio przez 

Zamawiającego.  

7. Ekspertyza stanowić będzie część materiału w postępowaniu administracyjnym 

prowadzonym w sprawie „zmiany stanu wody na działkach nr 879/6 i 879/8 obręb 40, 

położonych przy ul. Płockiej 40A w Ciechanowie przez Gminę Miejską Ciechanów, poprzez 

wykonanie inwestycji związanej z rewitalizacją wieży ciśnień usytuowanej na działce nr 

945/1 położonej w bezpośrednim sąsiedztwie w/w działek.” czego efektem końcowym 

będzie wydanie decyzji administracyjnej. W przypadku odwołania się od wydanej decyzji 

przez stronę, Wykonawca może być zobowiązany, do udzielania odpowiedzi na zarzuty 

zgłoszone w odwołaniu, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania oraz odniesienia się do 

zarzutów Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku uchylenia w/w decyzji i 

przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. O obowiązku udzielenia odpowiedzi o 

której mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje Zamawiający.  

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miasta Ciechanów ekspertyzy, o której 

mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w 

wersji elektronicznej. 

 

§ 4 ( termin realizacji)  

 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają iż termin wykonania umowy może być zmieniony za zgodą stron. 

3. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą stron. 

 



 

§ 5 ( wynagrodzenie)  

  

1. Wartość przedmiotu zamówienia  określonego w § 2 umowy, strony ustalają w sposób 

zryczałtowany na kwotę …………. zł brutto, tj. ………………. zł netto. (słownie złotych: 

…………………….). 

2. Płatność zostanie pokryta ze środków budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów Dz. 900, Rozdz. 

90001 par.4300-04  

3. Fakturę należy wystawić dla Nabywca: Gmina Miejska Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-

400 Ciechanów, NIP 566 18 76 536, Odbiorca: Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 

6, 06-400 Ciechanów. 

4. Poprawnie wystawiona faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 21 dni 

począwszy od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane 

na fakturze.  

5. Zamawiający wskazuje numer PEF Zamawiającego na Platformie Elektronicznego 

Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191) : 566-187-65-36. 

 

§ 6 ( kara umowna)  

 

1.  W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 4 umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% Wynagrodzenia 

określonego w § 5 umowy, za każdy dzień  zwłoki w wydaniu ekspertyzy. 

2. W przypadku dostarczenia ekspertyzy niepełnej lub niezawierającej elementów istotnych 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% Wynagrodzenia 

określonego w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki, aż do chwili uzupełnienia ekspertyzy.  

3. Strony postanawiają iż kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na 

zasadach ogólnych przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.  

 

 

 



 

§ 7 ( nadzór nad realizacją) 

 

Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawuje Podinspektor Piotr Dworecki  – Referat 

Inżynierii Miejskiej tel. 23 674 92 85 lub inna osoba wskazana przez kierownika referatu.  

 

§ 8 (Przetwarzanie danych) 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ciechanów jest 

Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów (dane 

adresowe: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6). 

2. Wykonawca  wyraża zgodę Administratorowi danych na przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Dane będą udostępniane podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawcy i jego personelowi oraz 

Podwykonawcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja 

podatkowa (Dz.U. 2019 poz. 900 ze zm.) i innych przepisów podatkowych. 

3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, a także przysługujących z tego 

tytułu praw, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce 

Ochrona Danych Osobowych 

(www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych). 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub pisemnie na adres Administratora 

danych. 

 

§ 9 ( postanowienia końcowe)   

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego,  



 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe ze wzajemnych zobowiązań zostaną rozstrzygnięte w 

pierwszej kolejności w sposób polubowny a w przypadku braku możliwości polubownego 

rozwiązania sporu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla 

Zamawiającego. 

 

  
 

 

Zamawiający                   Wykonawca 

 


