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Załącznik nr 6 

PROJEKT UMOWY 

 

 UMOWA NR  ......... 

 

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

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu  

45-231 Opole, ul. Oleska 127 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

1. 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 następującej treści: 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do wykonania sukcesywnej dostawy 

kruszywa naturalnego przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w sezonie 

zimowym 2015/2016 - zadanie nr …. OT ………. w ilości ……….. zgodnie z ofertą oraz 

według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 2 

 

1. Cena umowna zgodnie z ofertą wynosi: 

netto: …………………………….…… zł. 

VAT …. %: ………………………..…. zł. 

brutto: ……………………..……….…. zł. 

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

 

§ 3 

 

1. Termin obowiązywania umowy ustala się na sezon zimowy 2015/2016 tj.: od dnia 

podpisania do dnia 31 marca 2016 r. 

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia 

podpisania umowy do dnia 31.03.2016 r. 

3. Dostawy realizowane będą w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia,  

a w szczególnych warunkach do 5 dni, przy czym przez warunki szczególne rozumie się 

takie, przy wystąpieniu których, ogłoszony został stan klęski żywiołowej.  

4. Zamówienia określające miejsce dostawy oraz ilość zamawianego materiału składane 

będą przez upoważnionego pracownika Zamawiającego telefonicznie lub faksem. 
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5. Materiał będący przedmiotem umowy będzie dostarczany do poszczególnych baz zud 

Oddziału Terenowego w ………….:…: ……………, …………………..,  

§ 4 

 

Bezpośredni nadzór nad realizacją usług w imieniu Zamawiającego sprawować będą 

wyznaczeni pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich 

 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie Dostawcy, określone w § 2 za wykonanie przedmiotu umowy określonego 

w § 1 wynikać będzie z ilości rzeczywiście dostarczonego i odebranego kruszywa według 

ceny jednostkowej określonej w formularzu cenowym. 

2. W zależności od potrzeb Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia objętej 

zamówieniem ilości dostarczanego kruszywa określonego w  § 1.  

3. Cena jednostkowa określona w formularzu cenowym będzie niezmienna w toku realizacji 

zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji. 

4. Cena jednostkowa określona w formularzu cenowym obejmuje całkowity koszt wykonania 

usługi, w tym również wszelkie koszty towarzyszące. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej 

wysokości podatku VAT. 

6. Wartość zrealizowanych w ramach niniejszej umowy dostaw nie może przekroczyć 

określonej § 2 wartości umownej. 

7. Wynagrodzenie Dostawcy w roku 2015 nie przekroczy kwoty zawartej w planie 

finansowym, wynoszącej…………….…zł. 

8. W przypadku zmiany planu finansowego Zamawiający może dokonać zmiany     

planowanego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.7. 

 

§ 6 

 

1. Należności za wykonaną dostawę kruszywa będą regulowane z konta Zamawiającego, w 

terminie do …….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto 

Dostawcy wskazane na fakturze. 

 
2. Faktura będzie wystawiana na poszczególne Oddziały Terenowe: 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie,  

             46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 3 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach,  

              48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 8, 

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Grodkowie,  

              42-200 Grodków, ul. Wrocławska 58 

 

§ 7 

 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy określonego w §3 pkt. 3 powstały z 

przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

określonego § 2   

b) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność w wysokości 10% wartości umownej określonej w §2; przy czym 



 

3 

 

podstawą odstąpienia od umowy może być również nieuzasadnione przekroczenie 

terminu realizacji umowy o 14 dni.  

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Dostawcę 

od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej 

określonej w §2 za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3. 

3. 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonywania części umowy. 

4. Dostarczenie trzech partii kruszywa nie spełniającego wymogów określonych 

w specyfikacji może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w trybie 

natychmiastowym. Takie rozwiązanie rodzi skutki określone w pkt. 1b. 

5. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 

umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

6. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Dostawcy. 

7. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych, każda ze 

stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w 

Kodeksie Cywilnym. 

       

      § 8 

 

1. Wykonawca 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 Wykonawca zobowiązuje sie ̨ 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 Wykonawcę z obowiązków wskazanych w 

niniejszym paragrafie, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania 

zastępczego umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania 

uprzedniej zgody sądu. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

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

 

§ 9 

 

1. Dostawca na czas realizacji umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie przedmiotu zamówienia, 

będąc odpowiedzialnym na zasadach ogólnych za szkody osób trzecich (w myśl art. 652 

Kodeksu cywilnego). 

2. Dostawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu polisę przed podpisaniem umowy. 

Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 

umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Dostawca ma obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu prolongatę ubezpieczenia. 

 

§ 10 
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Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli w wyniku wszczętego 

postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Dostawcy lub jego znacznej części. 

Obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o powyższym fakcie, spoczywa na Dostawcy. 

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 60 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przesłankach uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 11 

 

Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego. 

 

 

§ 12 

 

W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, na Dostawcy spoczywają obowiązki określone  

w art. 6471 § 1-6 Kodeksu Cywilnego 

 

§ 13 

 

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 Dostawcy  przetwarzanie danych osobowych w trybie 

art. 31 Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 

2. Dostawca 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 Dostawcy 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. 

5.  Dostawca 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 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 przez Zamawiającego z 

tego tytułu szkody. 

7. Dostawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych 

niniejszą umową na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 14 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności 
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§ 15 

 

Dostawca oświadcza że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 16 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 17 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony umowy zobowiązane 

są wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując roszczenie do drugiej strony 

niniejszej umowy.  

2. Strony umowy zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 7 

dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 

3. Jeżeli strona umowy odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie 

w terminie, o którym mowa w pkt. 2 dalsze postępowanie zostaje skierowane do sądu 

powszechnego 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy na siedzibę Zamawiającego  

 

§ 18 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

3. Oferta dostawcy z formularzem cenowym 

 

 

§ 18 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                    DOSTAWCA: 
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