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Załącznik nr 10 

PROJEKT UMOWY 
Niniejsza umowa zawarta w dniu .................................r. pomiędzy: 

Województwem Opolskim 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu  

z siedzibą: ul. Oleska 127, 45-231 Opole 

NIP: 754-25-57-300; REGON 000126528 

reprezentowanym przez: 

mgr inż. Bogdana Poliwodę       -   Dyrektora 

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

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

zwanym Wykonawcą reprezentowanym przez: 

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

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego  została zawarta umowa o następującej treści: 

§  1 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia  „Zimowe utrzymanie 

dróg  wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w sezonach 

zimowych 2015/2016, 2016/2017 z podziałem na zadania”  zgodnie z ofertą i specyfikacjami istotnych 

warunków zamówienia. 

§  2 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy 

kwotę  , która zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi  : 

     netto  ....................... zł 

     podatek VAT 8 % ................................. 

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

2. W przypadku wyczerpania kwoty podanej w ust. 1 przed terminem zakończenia umowy, umowa 

ulega rozwiązaniu bez obustronnych roszczeń. 

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącej nie więcej niż 

45% wartości realizowanego zamówienia podstawowego . 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w §2 pkt. 1 płatne będzie Wykonawcy za ilość faktycznie 

wykonanych zgodnie ze ST i odebranych usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

wojewódzkich objętych umową, według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym 

oferty.  

5. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na ZDW Oddział Terenowy w Głubczycach. 

Fakturowanie następować będzie nie częściej niż dwa razy w miesiącu po wykonaniu i odbiorze 

wykonanego zakresu usług. 
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6. Należności będą regulowane  na konto Wykonawcy wskazane w fakturze   

w terminie do ……….. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę protokółem odbioru częściowego usługi. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysokości podatku 

VAT. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac zimowego utrzymania dróg w całości 

bądź ich części, w okresie trwania umowy jeżeli będzie to podyktowane obniżeniem 

otrzymanych z organu założycielskiego środków finansowych na wykonanie przedmiotu 

umowy. 

§  3 
 

1.  Usługi zimowego  utrzymania  jezdni i chodników  będą polegać na: 

a) zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu jezdni i chodników , 

b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu, osprzętu i nośników z obsługą 

przewidzianych do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu ich do dyspozycji 

Zarządu Dróg Wojewódzkich - Oddziału Terenowego w Głubczycach. 

c) zapewnieniu przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo remontowej dla środków 

transportowych oraz maszyn stosowanych do robót zimowego utrzymania dróg we 

własnym zakresie, 

d) załadunku materiałów do zwalczania śliskości własnym sprzętem, 

e) wykonaniu mieszanki piaskowo-solnej 

 

f) utrzymaniu sprzętu w ciągłej sprawności przez okres świadczenia usługi, a w przypadku 

ewentualnych awarii - naprawy na koszt własny, 

 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług i standardu zimowego utrzymania 

dróg o ile zajdzie taka konieczność podyktowana okolicznościami nadzwyczajnymi 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na okres do 15 kwietnia 2017 r. 

2. Ustala się, że sezon zimowy, tzn. usługi związane z usuwaniem śliskości zimowej i odśnieżania 

jezdni będą wykonywane w okresie od 30 października 2015 r. do 15 kwietnia 2017 r., 

 z możliwością przyśpieszenia , skrócenia lub wydłużenia tego okresu w zależności od 

występujących warunków atmosferycznych 

3. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu wykonywania usług usuwania śliskości zimowej i 

odśnieżania jezdni i chodników będzie podejmował Kierownik Oddziału Terenowego w 

Głubczycach 

4. Nadzór nad realizacją  umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

a) Kierownik Oddziału Terenowego w Głubczycach 

b) Dyżurni Zamawiającego  

5. W/w osoby posiadają kompetencje do wzywania do pracy i odwoływania z pracy zespołów 

roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli pracy, 

a także codziennego potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości 

wykonanej pracy.        
            

§5 

1. Wykonawca zapozna się w Oddziale Terenowym w Głubczycach z planem zimowego 

utrzymania dróg  w szczególności ze sposobem przekazywania i przyjmowania informacji i 

decyzji od Zamawiającego . 

2. Do dnia 25 października 2015 r .Wykonawca : 
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a) dostarczy do ZDW Oddział Terenowy Głubczycach aktualny  wykaz osób (imię , 

nazwisko, adres zamieszkania , nr. telefonu) odpowiedzialnych za realizację usług . 

Wymienione osoby będą wykonywały polecenia i dyspozycje Zamawiającego 

dotyczące realizacji usług objętych umową. 

b) dokona przeglądu i remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg. 

3. W okresie 02.11 – 15.11. 2015 r.  podstawi samochody do rozsypywarek  w celu zamontowania 

urządzeń monitorujących GPS/GSM 

 

 

 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca będzie wykonywać usługi objęte umową na sieci dróg wojewódzkich w Oddziale 

Terenowym w Głubczycach wg planu zimowego utrzymania dróg. W razie wyższej potrzeby, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania sprzętu, którym dysponuje w ramach 

niniejszego zadania , do wykonania usług na terenie ZDW w Opolu , poza drogami Oddziału 

Terenowego w Głubczycach, wg stawek umownych. 

2. Materiał do usuwania śliskości zimowej zapewnia Zamawiający. 

3. Zakupiony przez Zamawiającego materiał do usuwania śliskości zimowej może być 

wykorzystywany przez Wykonawcę wyłącznie na drogach wojewódzkich zarządzanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
 

§7 

1. Wykonanie usług będzie podlegało monitoringowi za pomocą urządzeń lokalizacji GPS 

2. Montaż urządzeń GPS/GSM wykona dostawca systemu monitorowania pracy sprzętu dla 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą systemu monitoringu usług zud  a ZDW w Opolu. 

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy w terminie od 02.11 do 15.11.2015r. podstawi w dniu i 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego samochody w celu zainstalowania urządzeń 

służących do monitoringu  pracy sprzętu( lokalizatory GPS/GSM) . 

4. W przypadku uszkodzenia urządzenia do monitorowania pracy sprzętu z winy Wykonawcy lub 

zmiany samochodu w trakcie umowy koszty naprawy i montażu będzie ponosił Wykonawca. 

5. W przypadku awarii samochodów  z zamontowanym GPS/GSM ( trwającej od 2 do 7 dni )za 

pracę samochodu   zastępczego Zamawiający zapłaci wykonawcy 70% ceny pracy sprzętu 

określonej w formularzu ofertowym. 

6. W przypadku długotrwałej awarii samochodu (trwającej  pow. 7 dni ) Wykonawca przemontuje  

urządzenie monitorujące GPS/GSM na nowy samochód na własny koszt . Do czasu 

zamontowania urządzenia za pracę zamiennego nośnika Zamawiający zapłaci 70% ceny pracy 

sprzętu określonej w formularzu ofertowym. 
 

 

§8 

Do obowiązków  Wykonawcy należy bezzwłoczne przekazywanie  do Oddziału Terenowego w 

Głubczycach informacji o: 

a) aktualnych stanach i przejezdności dróg, chodników stwierdzonych w trakcie   realizacji 

usługi 

b) czasie rozpoczęcia i zakończenia prac na poszczególnych odcinkach dróg, 

c) zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, 

d) innych zauważonych zdarzeniach na drogach. 
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§9 

 

W przypadku awarii nośnika lub sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć utrzymanie 

dróg w odpowiednim standardzie sprzętem zamiennym o nie gorszych parametrach technicznych, 

za wynagrodzenie przewidziane w niniejszej umowie . par. 7 pkt. 5,6  

 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną według kodeksu cywilnego a także ponosi 

wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem: 

a/  nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków dot. pracowników oraz osób trzecich 

b/ za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w następstwie niewykonania lub nienależytego 

wykonywania usług objętych umową (szczególnie za skutki usług niezgodnych ze 

standaryzacją, czasem podstawienia sprzętu lub urządzeń).  

2. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę . Brak 

okazania polisy skutkować może  nie podpisaniem umowy . 

3. Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody ,które 

mogą powstać w związku z  prowadzoną działalnością gospodarczą z sumą gwarancyjną na 

kwotę co najmniej 200 000 zł  w odniesieniu do  jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń , 

których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a  polisa ta obowiązywać będzie przez cały 

okres trwania niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo przez cały okres wykonywania 

umowy żądać niezwłocznego przedstawienia mu przez wykonawcę dowodu podpisania i 

opłacenia ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pełnej wysokości na kwotę 

j.w.  

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 

a/ Usługi objęte umową , urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem usług 

b/ Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi usługami , w tym ruchem 

pojazdów mechanicznych 
 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie 

umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy ustalonej w oparciu o kwotę określoną w §2 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % niezrealizowanej 

części umowy ustalonej w oparciu o kwotę określoną w §2 ust.1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości : 

        a/  300 zł za każdą godzinę przekroczenia czasu podstawienia rozsypywarki, pługa, ładowarki  

             i pługa wirnikowego ,liczone od godziny wymaganego podstawienia sprzętu -  dla każdej  

             jednostki sprzętowej 

  b/ 500 zł za każde podstawienie niesprawnego sprzętu, za każdą  jednostkę sprzętową i za  

             każde zdarzenie ,  

        c/ 100 zł za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług na chodnikach oddzielnie za 

            usuwanie śliskości zimowej i odśnieżania , za każdy dzień niezrealizowanej bądź źle  

            zrealizowanej usługi. 

        d/ 100 zł  za  każdy dzień  nie zamontowania w terminie do dnia 15.11.2015r w samochodzie 

            urządzenia monitorującego GPS/GSM. 
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         Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości   

rzeczywiście poniesionej szkody. 

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

przez Wykonawcę. 

 

 

 

5. 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 odstąpić od realizacji części umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach , a Wykonawca nie będzie naliczał kar z tego tytułu.  
 

§ 12 
 

1. W przypadku nie rozpoczęcia pracy w danym dniu z winny Wykonawcy , Zamawiający może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć kary wyszczególnione w § 11. 

 

 

 

 

2.  W przypadku wadliwego wykonania usług niezgodnie ze standardem, a   będących przedmiotem 

umowy lub w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma 

prawo do  rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z zastosowaniem kar umownych 

wymienionych w § 11.  

 

§13 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy. 

 

 

§14 

 
 

Strony ustalają ,że w  sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień Publicznych. 

 

§15 

 
 

Wykonawca oświadcza że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§16 

 
 

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. 
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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. 

1. Wykonawca 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 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 z tego tytułu przez  Zamawiającego 

szkody. 

 

§17 
 

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

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując roszczenia do drugiej strony niniejszej umowy. 

Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 7 dni od chwili 

zgłoszenia roszczeń. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia dalsze postępowanie zostaje 

skierowane do sądu powszechnego. 

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

powszechny właściwy na siedzibę Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli w wyniku wszczętego 

postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. 

Obowiązek zawiadomienia o powyższym fakcie Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 

 

§18 

     Wynagrodzenie umowne może być przedmiotem obrotu cesyjnego po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego . 

 

§19 

    Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po l dla każdej ze stron. 

 

 

 

      Z A M A W I A J Ą C Y                                                         W Y K O N A W C A 
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