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Załącznik nr 8 

PROJEKT UMOWY 
 

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

 

 Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

mgr inż. Bogdana  Poliwodę                   -      Dyrektora 
 

a ........................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez : 

................................................................................ 

................................................................................. 
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści. 

 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnej realizacji „dostaw soli 

drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 
zimowym 2015/2016 w ilości 6 000 Mg „ zgodnie z ofertą ,na zasadach określonych w 

niniejszej umowie.  

2. Termin obowiązywania umowy ustala się na dzień 31.03.2016 r. 

3. Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania 

umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Czas realizacji dostaw ……dni 

roboczych ( zgodnie z ofertą Dostawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu 

lub poczty elektronicznej. 

4. W przypadku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych w okresie trwania 

umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia dostaw objętych niniejszą 

umową . 

5. Odbiorcami soli będą jednostki terenowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: 

- Oddział Terenowy w Głubczycach- bazy: Rzepcze, Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce,  

  Krapkowice 

- Oddział Terenowy w Grodkowie- bazy: Grodków, Nysa,  Opole,  

- Oddział Terenowy w Oleśnie- bazy: Pokój, Olesno, Strzelce Opolskie 

 

§ 2 

 
1. Wynagrodzenie Dostawcy zgodnie z ofertą wynosi 

Netto................................ 

Podatek VAT .................. 

Brutto ............................ 

Słownie ....................................................... 

2. Wynagrodzenie wykonawcy w każdym roku realizacji ( 2015, 2016 ) nie przekroczy 

kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok : 

- 2015 r ………. 

- 2016 r ……… 

3. W przypadku zmiany planu finansowego Zamawiający może dokonać zmiany 

planowanego wynagrodzenia w danym roku o którym mowa w §2 pkt. 2 umowy. 
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4. Ceny jednostkowe nie ulęgną zmianie w trakcie trwania umowy. 

5. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT , kwota brutto nie zrealizowanej części 

umowy zostanie dostosowana do zmian aneksem do niniejszej umowy. 

 

§ 3 
 

1. Zamawiający może wezwać Dostawcę do rozpoczęcia dostawy soli po 10 dniach od daty 

podpisania umowy. 

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie  według potrzeb.  

3. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym oferty zawierają koszt zakupu  soli, 

załadunku , transportu  do odbiorcy oraz rozładunku soli. 

4. Dostawa soli będzie następowała transportem Dostawcy w ilościach uzgodnionych 

/telefonicznie fax, lub e-mail / każdorazowo pomiędzy stronami. 

5. Termin dostaw soli winna nastąpić w terminie do - ….. dni roboczych od daty złożenia 

zamówienia faxem, e-mailem  przez dany Oddział  o ile nie został określony inny termin 

dostawy przez Zamawiającego. 

§ 4 
 

1. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Dostawcy jest 

………………………………………. 

2. Koordynatorem zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan Tomasz Matysek , a w 

poszczególnych Oddziałach są n/w osoby: 

- Oddział w Grodkowie – Marek Kręcichwost 

- Oddział w Głubczycach – Halina Płotek 

- Oddział w Oleśnie – Tomasz Sosnowski 

 

§ 5 
 

1. Należności za odebrane ilości soli drogowej regulowane będą z konta Zamawiającego na 

konto Dostawcy wskazane na fakturze w ciągu do 21 dni od daty otrzymania faktury. 

2. Po każdorazowym odbiorze partii towaru „Dostawca” wystawi fakturę właściwemu 

Oddziałowi Terenowemu. 

3. W przypadku wyczerpania kwoty podanej w§2 pkt. 1 przed terminem zakończenia 

umowy, umowa ulega rozwiązaniu bez obustronnych roszczeń.  

 

§ 6 
 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie 

należytego w wysokości 2% wartości tych dostaw brutto..................zł. Dostawca wnosi 

zabezpieczenie w formie ........................ 

2. W terminie 30 dni od dnia ostatniej dostawy soli będącej przedmiotem zamówienia 

Zamawiający zwróci Dostawcy 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 7 
1. Dostawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku osób 

trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy. 

2. Dostawca posiada w okresie obowiązywania umowy ważną polisę potwierdzającą 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, zgodnej z  przedmiotem umowy, na wartość nie mniejszą niż 500 000 

zł. 
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3. Dostawca  zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie 

umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy , Dostawca ma 

obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

prolongatę ubezpieczenia. 

 

 
§ 8 

 
1.   Przed podpisaniem umowy Dostawca przedstawi Zamawiającemu niniejsze dokumenty: 

a. polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem umowy, na 

wartość nie mniejszą niż 500 000 zł.  

b. atest higieniczny, opinię IBDM wraz z załącznikami lub dokumenty 

równoważne wydane przez odpowiednie jednostki na terenie UE, 

2.   Nie przedłożenie dokumentów wymienionych w pkt. 1 będzie skutkować nie podpisaniem 

umowy. 

 

 

§ 9 

 
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w terminowym dostarczeniu 

soli – w wysokości 50 zł za tonę , za każdy dzień zwłoki.  

2. Dostawca zapłaci  kary umowne za odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania 

umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego ( art.635 k.c.) w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego , przy czym za podstawę odstąpienia od umowy będzie 

również nieuzasadnione przekroczenie terminu realizacji umowy o 14 dni . 

3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy z 

przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10 % łącznej ceny umownej. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy karę umowną w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego za wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 ustawy o 

zamówieniach publicznych. 

5. Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

stwierdzenia nie zgodności materiałów stosowanych przez Dostawcę z materiałami 

zdeklarowanymi w specyfikacji. Takie rozwiązanie rodzi skutki określone w pkt. 2 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury 

wystawionej przez Dostawcę. 

 

§ 10 

 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Dostawca zobowiązany 

jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia 

Dostawcy w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 
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3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może się zwrócić do 

właściwego sądu w Opolu. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli w wyniku 

wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Dostawcy lub jego 

znacznej części. Obowiązek zawiadomienia o powyższym fakcie Zamawiającego 

spoczywa na Dostawcy. 

 

§ 11 

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

wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych 

postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartych w umowie w następujących 

przypadkach: 

a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 

- wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających dostarczenie partii soli 

drogowej bądź w znacznym stopniu go spowalniający tj. niesprzyjające warunki 

atmosferyczne (długotrwałe opady śniegu, utrzymująca się gołoledź na drogach) 

klęski żywiołowe ( powódź, huragan, trzęsienie ziemi) niepokoje lub strajk 

spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; 

- zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

b) zmiany osobowe 

zmiana osób, przy pomocy Dostawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, 

c) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmian w umowie: 

– siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

- zmiana obowiązującej stawki VAT 

- zmiana regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy. 

 

§ 12 
 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu bez konieczności wystawiania odrębnej karty 

gwarancyjnej pełnej gwarancji na przedmiot umowy w okresie 12 miesięcy. Okres 

gwarancji rozpoczyna sie ̨ z dniem protokolarnego bezusterkowego przekazania każdej z 

partii przedmiotu umowy (kruszywa). 

2. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu 

umowy i poszczególnych jego elementów na wolne od wad, w terminie 7 dni od 

pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

3. Termin rękojmi zbieżny jest z okresem gwarancji. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Dostawcę z obowiązków wskazanych w 

niniejszym paragrafie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania 

zastępczego umowy na koszt i ryzyko Dostawcy, bez konieczności uzyskiwania 

uprzedniej zgody sądu. W takim przypadku Dostawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 

poniesione przez niego koszty, w terminie 7 dni od dnia wezwania. 
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13 

 
Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 14 
 

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 Dostawcy 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. Dostawca 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 Dostawcy oraz Personelowi Wykonawcy upoważnienie 

do przetwarzania danych  osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej 

umowy. Dostawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać dalszego 

powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). 

Dostawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym powierzył dalsze 

przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne. 

1. Dostawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym 

skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Dostawcę 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, Dostawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez  

Zamawiającego szkody. 

 

§ 15 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przepisy k.c. 

 
§ 16 

 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egz. dla 

Dostawcy  i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                   DOSTAWCA: 


