
Załącznik nr 5 

PROJEKT   UMOWY 

 

UMOWA Nr ……. 

zawarta w dniu ...................... w Opolu pomiędzy: 

Województwem Opolskim ul. Piastowska  14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 

541412421 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-

231 Opole, REGON 000126528 zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez:  

………………………………….. – Dyrektora  

na podstawie Uchwały Nr 3173/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16.01.2017r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  

a 

…………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest: 

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 2016r.  poz. 1987) i Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 

      

     § 2 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceną 

ofertową wynosi: 

netto :           ………… zł 

VAT 8%:          ………zł 

brutto:          ………... zł 
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słownie (brutto): ……………………………………………../100. 

2. Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość wykonanych robót. 

§ 3 

 

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

 w tym: 

     - 30 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 …. 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 
2. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

lub wpisać adres właściwego Oddziału 

Terenowego  

 
3. 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, 49-200, 

      Grodków, ul. Wrocławska 58 

 

4. 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. Przelew praw (cesja), w tym wierzytelności lub przeniesienie obowiązków Wykonawcy, 

wynikających z niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego (art. 509 KC).   

 

§ 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 
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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. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia 

przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wymienione w pkt. 8.7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

7. Wykonawca jest obowiązany przedstawić zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty 

zawarcia niniejszej umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w 

ust. 6, co do których zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1502, z późn. zmianami). 

 

8. Wykonawca, na każde wezwanie zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu 

dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest wykonywany 

przez osoby będące pracownikami, wykonujące czynności wymienione w pkt. 8.7 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym również kopie umów poświadczonych 

za zgodność z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności, które zostały wymienione w pkt. 8.7 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

ukrycia danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez 

zamawiającego). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu 

dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 dni 

na przedstawienie wymaganych dokumentów. 

 

8a)  Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 6-8, w tym nieprzedstawienie przez 

Wykonawcę wymaganego oświadczenia zgodnie z ust. 7 oraz dokumentów zgodnie z ust. 8, 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 6 

 

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). 
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2. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 

kserokopię opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu 

obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

prolongatę ubezpieczenia.    

§ 7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenie terminu określonego w §3 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §2 za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji 

powstały z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

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

odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonej w 

§2; przy czym podstawą odstąpienia od umowy będzie również nieuzasadnione 

przekroczenie terminu realizacji umowy o 14 dni. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez 

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

wynagrodzenia umownego brutto określonego 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 Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonywania części umowy. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 500 zł za niezłożenie w wymaganym terminie   

7-u dni od daty  zawarcia   umowy   oświadczenia  o  sposobie   zatrudnienia osób, co   do   

których   zamawiający  wymaga  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu    

art. 22 § 1 ustawy   z dnia 26 czerwca 1974 r.   Kodeks pracy   (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502,  

z późn. zmianami) 

5. Wykonawca zapłaci karę umową w kwocie 500 zł za każde niewykonanie obowiązku, o 

którym mowa w § 5 ust. 8 

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 

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

7. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

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

stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w 

Kodeksie Cywilnym. 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

     § 9 

 

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. 
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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  

 

 

§ 10 

 

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

nieważności 

§ 11 

 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, przy 

ul. Oleskiej 127 

2. Podane dane zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy. 

3. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych 

przepisami prawa. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do wglądu i poprawiania treści podanych danych. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 

 

§ 12 

 
Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 13 

 
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

b) Oferta Wykonawcy z formularzem cenowym 

 

§ 14 

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

Wykonawcy  i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA 

 


