
  

                                                         PROJEKT UMOWY                                    Załącznik nr 6 

Zawarta w dniu ................................ w Opolu pomiędzy  

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu  

ul. Oleska 127, 45-231 Opole  

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

mgr inż. Bogdana  Poliwodę - Dyrektora 

a 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści. 

§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji „Sukcesywnej dostawy 

mieszanki mineralno-bitumicznej do stosowania na zimno w ilości 300Mg dla 

Oddziałów Terenowych i Grupy Interwencyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu w 2015r.” zgodnie z ofertą według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla: 
 

 - ZDW Oddział Terenowy Grodków, ul. Wrocławska 59  - w ilości 70 Mg, 

 - ZDW Oddział Terenowy Głubczyce, ul. Kościuszki 8  - w ilości 100 Mg, 

 - ZDW Oddział Terenowy Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 3 - w ilości 100 Mg, 

 - ZDW Grupa Interwencyjna Opole, ul. Oleska 127  - w ilości 30 Mg 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

  - oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym. 

§2 

1. Termin obowiązywania umowy: - 23.11.2015r. 

2. Termin realizacji dostaw: do czterech dni roboczych od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania. 
3. Mieszanka mineralno-bitumiczna dostarczona będzie transportem Wykonawcy dla 

poszczególnych Oddziałów Terenowych. 

4. Mieszanka mineralno-bitumiczna winna być pakowana w worki o wadze do 40 kg. 

5. Okres przydatności mieszanki mineralno-bitumicznej do stosowania winien wynosić 

minimum 4 miesiące licząc od daty dostawy. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostawą do przekazania Zamawiającemu 

Aprobaty Technicznej lub deklaracji zgodności producenta. 

§3 

1. Strony postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny jednostkowej określonej w ofercie oraz za 

ilości rzeczywiście dostarczonych i odebranych dostaw mieszanki mineralno-bitumicznej 

„na zimno”. Ceny jednostkowe przyjęte obowiązują w okresie ważności umowy. 

2. Cena jednostkowa (brutto) za dostawę 1 Mg mieszanki mineralno-bitumicznej „na zimno” 

do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu i Oddziałów Terenowych wynosi ……. zł 

(słownie: ………………………………..) 

3. Wynagrodzenie na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: 

 netto                            ………… zł 

 podatek VAT 23%    ………… zł 

 brutto                         ………… zł 
 .słownie: ………………………………………………………………………………….. 



  

4. Po odbiorze towaru Wykonawca wystawi fakturę właściwemu Oddziałowi Terenowemu 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, którą Zamawiający zobowiązuje się uregulować w 

terminie do ......... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będą dokumenty dostarczenia mieszanki, potwierdzone 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca realizujący dostawę, na którą została zawarta umowa stosować się będzie do 

wymagań techniczno- organizacyjnych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega, że faktycznie realizowana kwota kontraktu może być niższa od 

wynikającej z niniejszej umowy jeżeli Zamawiający nie będzie dysponował 

wystarczającymi nakładami na przedmiot umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw objętych niniejszą umową 

w przypadku wystąpienia mniejszych potrzeb remontowych w ciągu trwania umowy. 

§4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach : 

a) odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,  

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 50,00zł za każdy dzień zwłoki.  

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego (art. 635 k.c.) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, przy czym 

podstawą do odstąpienia od umowy będzie również nieuzasadnione przekroczenie terminu 

realizacji umowy o 14 dni. 

W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach Kodeksu Cywilnego. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad jakościowych dostarczonej 

mieszanki, wadliwa partia zostanie wymieniona przez Wykonawcę na wolną od wad i 

dostarczona do Zamawiającego w ciągu 48 godzin. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wymieni wadliwej partii materiału w wyznaczonym w pkt. 2 

terminie Zamawiający upoważniony będzie do naliczenia kar umownych wg §4 pkt 1 ust. 

b) do odstąpienia od umowy włącznie §4 pkt 1 ust. c). 

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

przez Wykonawcę. 

§5 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli w wyniku wszczętego 

postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. 

Obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o powyższym fakcie, spoczywa na Wykonawcy. 

§6 

Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego. 

§7 

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, na Wykonawcy spoczywają obowiązki określone 

w art. 6471 § 1-6 Kodeksu Cywilnego 

§8 

1. Zamawiający jako administrator danych w rozumieniu art.7 pkt.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r o ochronie  danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926 z późn.zm.) – dalej 

zwaną „Ustawą” powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 

Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami 

Ustawy i wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 



  

3. Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych w zakresie 

zawartym w zarejestrowanych w GIODO zbiorach, które są niezbędne do realizacji 

niniejszej umowy. 

4. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz Personelowi Wykonawcy 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

niniejszej umowy. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać 

dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim 

(podpowierzenie). Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym 

powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym 

skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu 

obowiązywania niniejszej umowy. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Ustawy, w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator danych 

osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, do 

wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów Ustawy karą 

grzywny. Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione przez Zamawiającego 

z tego tytułu szkody. 

§9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 

w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał 

właściwy sąd powszechny w Opolu. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach;1 egz. dla Wykonawcy i  

1 egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
 


