
Załącznik nr 10 

PROJEKT UMOWY 
 

W dniu ………2015 r. w Opolu pomiędzy: 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu,                                                                  

ul. Oleska 127,  45-231 Opole,  

zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez 

p. mgr inż. Bogdana  Poliwodę                   -      Dyrektora 

a …………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………….……… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

.......................                                         -    …………… 

nr w ewidencji działalności gospodarczej ……… prowadzonej przez ………………………  

posiadającą NIP nr ………………, 

zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:                              

„Przeprowadzenie w terenie bezpośredniego pomiaru ruchu w wyznaczonych 

stanowiskach pomiarowych w ramach generalnego pomiaru ruchu 2015 (GPR 2015) 

na odcinkach dróg wojewódzkich województwa opolskiego – zadanie nr……. ” – 

GPR 2015 na terenie Oddziału Terenowego ……………….. zgodnie z ofertą. 

2. Podstawą zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego  

3. Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zgodnie z 

ofertą i formularzem cenowym:  

netto ………………… zł   

podatek VAT 23% ……………… zł 

      brutto ....................................... zł,  

      słownie brutto………………………………………………………………….………… zł,  

4. Faktury wystawiane będą na: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-

231 Opole, NIP 754-25-57-300, po wykonaniu, odbiorze i weryfikacji wyników po 

każdym pomiarze. 

5. Płatności będą następować do 21 dni od daty wpływu faktury na konto wskazane na 

fakturze 

§ 2 

1. Umowa została zawarta na okres do 23 grudnia 2015 r. 

2. W przypadku zmiany podatku VAT cena umowna będzie dostosowana - zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 



§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie zgodnie z ST pomiaru 

ruchu wg ceny jednostkowej netto za „godzinę pomiarową” podanej w ofercie i 

formularzu cenowym i wynoszącej netto ......... zł/godz. 

2. Cena jednostkowa za wykonywanie usług jest ceną ryczałtową. 

3. Ceny jednostkowe usług nie będą ulegały zmianie w trakcie trwania umowy. 

4. Wykonawca realizując usługi, na które została zawarta niniejsza umowa stosować się 

będzie do wymagań techniczno-organizacyjnych zawartych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (zwanych dalej SIWZ). 

 

§ 4 

1. Rozliczanie następować będzie za liczbę zrealizowanych na punkcie godzin pomiarowych 

oraz ilość i rodzaj punktów w zadaniu- do wartości  nie wyższej niż kwota podana w § 1 

pkt 3.  

2. Podstawa do wystawienia faktury za usługi objęte umową stanowić będzie protokół 

odbioru wyników pomiaru (potwierdzający łączną ilość godzin dla każdego pomiaru) 

podpisany przez obie strony. 

3. Usługi w zakresie wykonywania pomiaru będą świadczone w dniach wg kalendarza 

pomiarów. W przypadku konieczności powtórzenia pomiaru będzie on dokonany na 

zasadach określonych w SIWZ.  

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych (nieplanowanych) pomiarów 

wynagrodzenie będzie naliczane w odrębnej umowie – jako zamówienie uzupełniające wg 

ilości wykonanych godzin pomiarowych oraz ceny jednostkowej podanej w kosztorysie 

ofertowym. Zlecenie wykonania takich dodatkowych pomiarów nastąpi zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

5. Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco: 

5.1. Wykonawca na  1 dzień roboczy przed każdym pomiarem odbierze druki do 

przeprowadzenia pomiaru z siedziby Oddziału Terenowego, 

5.2. Wykonawca złoży w siedzibie Oddziału Terenowego w ciągu ….. dni roboczych po 

wykonaniu pomiaru następujące dokumenty: 

5.2.1. Karty pomiaru ze wszystkich punktów pomiarowych, w których był 

prowadzony pomiar ruchu 

5.2.2 Oryginalnych formularzy pomiarowych z zapisanymi wynikami pomiarowymi 

ze wszystkich punktów pomiarowych 

5.3. Zamawiający przetworzy i zweryfikuje wyniki pomiarów w ciągu dwóch dni 

roboczych po ich otrzymaniu, po czym w ciągu dwóch dni zostanie sporządzony protokół 

odbioru, na podstawie którego wystawiona będzie faktura za pomiar. Protokół podpisują 

obie strony. 



5.4. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości wyników pomiarów, bądź zaistnienia 

nieoczekiwanej sytuacji uniemożliwiającej jego przeprowadzenie, Wykonawca ma 

obowiązek po uzgodnieniu z Zamawiającym wykonania pomiaru w pełnym zakresie jeden 

tydzień później chyba, że jest możliwe dokonanie pomiaru jeszcze w tym samym 

tygodniu zgodnie z kalendarzem pomiarów. 

§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pomiaru w terenie niezależnie od 

mogących wystąpić utrudnień zewnętrznych – choroba osoby wykonującej pomiar, awaria 

środków dowożących  itp. poprzez zorganizowanie zastępczego zespołu pomiarowego lub 

w inny sposób. 

2. W przypadku konieczności powtórzenia lub wykonania nowego pomiaru z winy 

Wykonawcy, będzie on wykonany na koszt Wykonawcy, który ponadto pokryje 

wynikające z tego straty dla Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności 

cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób 

trzecich – powstałe w związku z prowadzonymi usługami. 

4. Wykonawca pokrywa wszelkie wydatki związane z dotarciem obserwatorów do każdego 

punktu pomiarowego oraz za wyposażenie potrzebne do przeprowadzenia pomiaru (takie 

jak długopisy, zegarek itp.) 

5. Wykonawca deklaruje niezmienność składów pomiarowych – obsada stanowisk 

pomiarowych w porównaniu z poprzednim pomiarem nie może zmienić się więcej 

niż o 25% 

§ 6 

Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych: 

1. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie pomiaru, co skutkować będzie 

koniecznością powtórzenia pomiaru, stwierdzone w trakcie kontroli lub weryfikacji 

danych – 500,00 złotych za każdy punkt pomiarowy, oraz pokrycie kosztów nowego 

pomiaru i strat Zamawiającego. 

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10.000,00 zł,  

3. Za opóźnienia w zapłacie obowiązują strony odsetki określone w odpowiednich ustawach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej 

przez Wykonawcę. 

§ 7 

1. Nie będą naliczane kary przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia istotnej zmiany 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od 



całości lub części umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. W przypadku wadliwego wykonania lub niewykonania pomiaru, lub w przypadku 

odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z zastosowaniem kar umownych 

wymienionych w § 6.  

§ 8 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

- oferta z dnia ………..2015 r. wraz z formularzem cenowym 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron i wymagają 

one formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany 

jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwego sądu w Opolu. 

§ 10 

Wynagrodzenie umowne może być przedmiotem obrotu cesyjnego po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 
 

 

 

 

 

 

 


