
Załącznik nr 2 

UMOWA NR … / 2020 

 

zawarta w dniu  ……….2020 roku w Mrągowie pomiędzy: 

Powiatem Mrągowskim, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP:  742-18-43-662 -  

Powiatowym Zarządem Dróg ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo,                                                                                  

w imieniu, którego działa upoważniony przez Zarząd Powiatu: 

Paweł Langowski -      Dyrektor  Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie                                      

przy kontrasygnacie  Głównego Księgowego - Małgorzaty Stasiłowicz                                                       

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a firmą ……………………………………………………………………………………  

reprezentowaną przez ……………………………………. – właściciela  firmy  

 zwaną dalej „Wykonawcą”  treści następującej: 

 

§ 1 

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych               

z uwagi na dyspozycję art. 4 pkt 8 ww. ustawy.  

§ 2  

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na                        

„Wykonaniu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie nieruchomości nr: 76/4, 76/5 i 76/6 

obręb 0002 miasta Mrągowo, położonej przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie wraz                                    

z sporządzoną dokumentacją, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska                                   

z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi (Dz. U. z 2016r. poz. 1395) i decyzją znak: WSI.515.22.2019.Kpi.JJ.6                                       

z dnia 10 kwietnia 2020r. 

2. Wykonawca wykona usługę z należytą starannością, w sposób zgodny z zaproszeniem                       

do złożenia oferty S6.261.2.7.2020.EP z dnia 13.08.2020r. 

3. Wszelkie koszty wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonanie usługi o której mowa w §2 pkt.1 winno być wykonane zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r. poz. 1395) i decyzją                                          

znak: WSI.515.22.2019.Kpi.JJ.6 z dnia 10 kwietnia 2020r. 

5. Strony ustalają, że w ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia  

dokumentacji z badań zawierającej: datę pobierania próbek, miejsca pobierania próbek ( adres, 

numer działki, współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS)), 

głębokości pobierania próbek, sposobie użytkowania gruntu w miejscu poboru próbek, wynikach 

pomiarów zawartości substancji stwarzających ryzyko, wynikach pomiarów właściwości gleby                 

i ziemi (wodoprzepuszczalność) oraz stwierdzonym zanieczyszczeniu. 



6. Dokumentacja powinna być przedłożona w formie papierowej w 2 egzemplarzach                                   

i elektronicznej na adres poczty elektronicznej – pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl. 

§ 3 

Termin wykonania zlecenia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020r. 

   w tym: do dnia 30.09.2020r. wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi 

               do dnia 31.10.2020r. dostarczenie dokumentacji z badań 

§ 4 

1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

brutto: ………………. ( słownie: …………………………………………). 

2. Podstawą wystawienia rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony               

i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad,                   

a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem 

ich wysokości i przyczyny ich naliczenia. Kwota kar umownych zostanie potracona z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę na kwotę brutto określoną w § 4 ust. 1. Potracenie nastąpi na 

podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

3. Potwierdzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego jest równoznaczne                     

z odbiorem zakresu prac. 

4. Termin zapłaty rachunku ustala się na 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

5. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym za pośrednictwem  metody podzielonej 

płatności ( split payment) na  rachunek bankowy Wykonawcy  nr ………………………….…………….. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek płatności należy do Wykonawcy umowy                    

i został dla niego utworzony – oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

7.  Fakturowanie za powyższe zamówienie odbywać się będzie w następujący sposób: 

     Nabywca i Płatnik:                                                                                                                                     

Powiat Mrągowski, ul. Królewiecka 60A, 11 – 700 Mrągowo, NIP 742-18-43-662;                              

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1.                        

§ 5 

1. Strony ustalają, że osoba odpowiedzialną za wykonanie umowy z ramienia Wykonawcy będzie 

………………………. – właściciel. 

2. Strony ustalają, że osobami  odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego  będą; 

Zdzisław Lesiński – Kierownik sekcji utrzymania dróg i mostów, tel. (89) 741 95 94; 

Edyta Pieróg – Inspektor ds. dróg i ochrony środowiska, tel.(89) 741 95 83. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania w terminie, o którym mowa w § 3 przedmiotu 

umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokości                 



0,5 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1,za każdy dzień stwierdzonego 

przez zamawiającego w protokole opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia określonego                    

w § 4  ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego zapłaci on 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy. 

4. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy                    

za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu wyznaczonego na                   

usunięcie wad. 

5. W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony 

dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 7 

1. Ewentualne zmiany treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                 

w formie pisemnego aneksu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 9 

Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie,              

zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd miejscowo                    

i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

 Strony oświadczają, iż przy przetwarzaniu jakichkolwiek danych osobowych w ramach realizacji 

niniejszej umowy stosują zasady i procedury przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych 

wynikające z rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (EU) 2016/679                                 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE ( ogólne rozporządzenia o ochronie danych) zwanym dalej jako RODO. 

§ 11 

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

 

        WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

zwanym dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie,                                                
ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo tel. 89 741-95-80 ,                                                                            
e-mail: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Aleksandra Urbaniak                                                       
e-mail: iod@powiat.mragowo.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby niniejszej umowy. 

4. Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a), b), c)  i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą przed zawarciem umowy. 

5. Dane będą udostępniane odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa ( m.in. podmiotom uprawnione na podstawie obowiązującego prawa do 

kontrolowania działalności Administratora, dostawcom usług informatycznych,  z których 

Administrator korzysta, komornikowi, policji itp.). 

6. Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla 

potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym 

rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą być 

jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów 

wykonujących zadania z zakresu administracji  publicznej/samorządowej mogą być usunięte 

tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   
Nie przysługuje osobie danych osobowych: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

10.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych - – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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