
Załącznik nr 8  

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 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity ) Zamawiający zleca a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zamówienia w przedmiocie umowy:  

„Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na terenie działania OT ……. zadanie nr 

……..” zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w formularzu cenowym oraz według 

zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§2 
1. Cena umowna zgodnie z ofertą wynosi: 

 netto    - ........................ zł, 

 podatek VAT 8% - ........................ zł, 

 brutto   - ........................ zł, 

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

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

 a/  oferta, 

 b/  specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

§3 

1. Termin obowiązywania umowy ustala się na okres od dnia podpisania do dnia  

15 września 2016r. 
2. Zamawiający przewiduje dwukrotne wykaszanie pasa drogowego: 

a) I koszenie  - w terminie do 15.06.2016 r. (koszenie poboczy) 

b) II koszenie  - w terminie do 15.09.2016 r. (cały pas drogowy) 

3. Zlecenie realizacji usługi zawierać będzie wykaz kolejności koszenia dróg oraz ilość 

koszenia. 

4. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przystąpienie do koszenia w ciągu 3 dni 

od pisemnego zlecenia. 

5. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (ciągłe, 

intensywne opady deszczu) za zgodą Zamawiającego terminy określone w pkt. 2 mogą 

ulec wydłużeniu o czas ich trwania. 
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6. Nie wykonanie usługi w terminach określonych w pkt. 2 skutkować będzie 

zastosowaniem kar umownych określonych w §8 

§4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za ilość rzeczywiście wykonanych i 

odebranych usług.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości 

wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane i wynikać będzie z ilości rzeczywiście 

wykonanych usług odebranych i potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego 

według ceny jednostkowej określonej w formularzu cenowym. 

4. Cena jednostkowa usług określona przez Wykonawcę w formularzu cenowym będzie 

niezmienna w czasie trwania umowy. 

5. Cena określona przez Wykonawcę w formularzu cenowym uwzględnia wszystkie koszty 

jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej 

wysokości podatku VAT. 

7. Wartość usług wykonanych w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć określonej 

w §2 wartości umownej. 

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 15%. 

§5 

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

………..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. 

§6 

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

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o wykonaniu usługi. 

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będzie 

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

4. Odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy będzie ....................................... 

§7 
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1. Wykonawca na czas realizacji umowy (do chwili podpisania Protokołu odbioru 

ostatecznego robót), 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) na kwotę min. 30 000 zł. Polisę należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. 

§8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

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

wysokości 100,00 zł, 

b. za każdy dzień zwłoki związany z przystąpieniem do realizacji zadania określonym 

w §3 pkt. 4 w wysokości 50,00 zł 

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 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  

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

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

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

przez Wykonawcę. 

§9 

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. 

§10 

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. 

§11 

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. 

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 z tego tytułu przez 

Zamawiającego szkody. 

§12 

Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

§13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

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

§14 

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

Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA 

 


