
Załącznik nr 6 

PROJEKT   UMOWY 

 

W dniu …………….. w Opolu pomiędzy: 

 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą: 45-231 Opole, ul. Oleska 127  

NIP 754-25-57-300, REGON 000126528, reprezentowanym przez: 

 

mgr inż. Bogdana Poliwodę   - Dyrektora 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………….. 

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

§ 1 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zamówienia w przedmiocie umowy:  

Pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń odwadniających dróg 

wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z 

podziałem na OT …….  zadanie nr …….. 
 

   1.  Zakres robót obejmuje: 

 oczyszczenie i zamiatanie nawierzchni jezdni i chodników w obrębie krawężników 

oraz ścieków przykrawężnikowych, polegające na odspojeniu stwardniałych 

zanieczyszczeń luźnego materiału, zbitego błota, kurzu lub innych zanieczyszczeń 

przy użyciu szczotek mechanicznych lub/i szczotek ręcznych, 

  sprawdzenie oraz oczyszczenie odstojników wpustów ulicznych wraz z 

przykanalikami, 

 zagospodarowanie odpadów i zanieczyszczeń we własnym zakresie przez Wykonawcę 

(wywóz) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 

2001r. tekst jednolity (Dz.U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243) i Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. 

      

     § 2 
 

2. Cena umowna zgodnie z ofertą wynosi: 

 

 netto            -  ……………..  zł, 

            podatek VAT 8%    - ……………… zł, 

 brutto                       -  ……………..  zł, 

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

 

3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 



 

 

 

2 

 a/  oferta, 

 b/  specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ………. 

 w tym: 

     - … dni na oczyszczenie jezdni i chodników, tj. do dnia ……………. . 

     - 45 dni na oczyszczenie urządzeń odwadniających, tj. do dnia ……………. . 

 

§ 4 

 

1. Należności za wykonane usługi będą regulowane z konta Zamawiającego, w terminie do 21 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy 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 

 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru robót oraz 

zestawienie ilości wykonanych robót potwierdzony przez przedstawiciela Oddziału 

Terenowego na poszczególne zadanie, a w przypadku stwierdzenia wad, po protokólarnym 

ich usunięciu. 

§ 5 

 

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania 

odcinków dróg, na których będzie wykonywany przedmiot zamówienia znakami dużymi 

według schematu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego 

dostarczonego przez Zamawiającego oraz do utrzymania oznakowania w trakcie 

prowadzenia robót. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o terminie przystąpienia 

do oczyszczenie jezdni, chodników i wpustów w celu protokolarnego przekazania pasa 

drogowego oraz odbioru tymczasowego oznakowania pionowego zatwierdzonego przez 

Marszałka Województwa Opolskiego. 

 

3. Odbiór usług wykonanych w ramach niniejszej umowy, dokonany będzie w ciągu 7 dni od 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o wykonaniu usługi. 

 

4. Bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będzie upoważniony 

pracownik Oddziału Terenowego w ……………………. 

 

5. Odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy będzie ....................................... 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca na czas realizacji umowy (do chwili podpisania Protokołu odbioru 

ostatecznego robót), będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
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prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie przedmiotu zamówienia, będąc 

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

Kodeksu cywilnego). 

 

 

§ 7 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a. za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania usług określonych w § 3  

       w wysokości 0,2 % wartości faktury (brutto) należnej za te usługi, 

b. za odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego (art. 635 k.c.) w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego, przy czym podstawą odstąpienia od umowy będzie również 

nieuzasadnione przekroczenie terminu realizacji umowy o 14 dni. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w przypadku            

     odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % za    

     wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3 i 4. 

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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać   

     jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

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

     przez Wykonawcę. 

§ 8 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany       

jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując roszczenie do  

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia 

Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.  

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

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

Opolu. 

4. 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. 

§ 9 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień Zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków określonych 

w niniejszej umowie. 

§ 10 

 

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. 
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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. 

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

skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

4. 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. 

§ 11 
 

Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przepisy k.c. oraz ustawy Prawo budowlane . 

 

§ 13 

 

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

Wykonawcy  i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA 

 


