
Załącznik nr 8 

PROJEKT UMOWY Nr ……./2017              

 

zawarta w dniu ………..2017 r. w Opolu pomiędzy: 

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

531412421 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127,  

45-231 Opole, REGON 000126528 zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez:  

Bartłomieja Horaczuka – Dyrektora  

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

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  

 

a 
 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

………………………………………………..  zwanym dalej Wykonawcą  

 

reprezentowanym przez: 

……………………………………. – ………………………………………. 

 

§ 1 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

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

publicznych  (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z póżn. zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zamówienia na: 

 

Dostawę oznakowania pionowego i urządzeń BRD dla Oddziałów Terenowych i Grupy 

Interwencyjnej w roku 2017. 

 

W zakresie szczegółowym określonym w ofercie wykonawcy 

 

1. Cena umowna zgodnie z ofertą wynosi: 
 

 netto (bez VAT)        -  ………………….. zł, 

 podatek VAT 23 %   - ……………………zł, 

 brutto (z VAT)       -  ………………….. zł, 

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

 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

 a/  oferta, 

 b/  specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
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§ 2 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za ilość rzeczywiście odebranych 

dostaw w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Należności za wykonane dostawy będą regulowane z konta Zamawiającego w terminie do 

21 dni od daty otrzymania faktur na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
3.  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 

 

 

§ 3 
 

1.   Umowa realizowana będzie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 roku, 

chyba, że wcześniej dojdzie do wyczerpania środków finansowych określonych w § 1 

pkt.1 umowy: 

 w  trybie normalnym – w ciągu 7 dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia 

oferenta, 

 w trybie dostawy pilnej – zamówienie złożone faxem Dostawcy do godz. 14:00  

w dniu roboczym będzie zrealizowane w ciągu 17 godzin 

 w trybie dostawy awaryjnej – zamówienie złożone faxem Dostawcy do godz. 

8:00 w dniu roboczym będzie zrealizowane w ciągu …. godzin 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca ustanawia kierownika (koordynatora) dostaw w osobie:  

       ……………………………….. 
2. Zamawiający ustanawia Inżyniera dostaw w osobie: 

       OT Grodków  – Marek Kręcichwost 

       OT Głubczyce  – Jarosław Chaliński  

       OT Olesno  – Henryk Drewniak 

 GI    – Jarosław Fedczuk 

 

§5 
 

1. Odbiór oznakowania dokonany będzie przez Inżyniera w momencie dostarczenia 

zamówionego asortymentu przez Wykonawcę oznakowania. 

2. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego z udziałem Wykonawcy - zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i sporządza protokół odbioru, który podpisują kierownik 

(koordynator)  i Inżynier. 

3. Po upływie okresu gwarancyjnego liczonego od daty odbioru ostatecznego, o którym 

mowa w pkt. 1 Zamawiający dokonuje odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający 

sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy. 

4. Zapłata za wykonane dostawy następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu po 

dokonaniu odbioru zgłoszonego zakresu dostaw. Podstawą zapłaty za dostarczony 

asortyment będzie zestawienie dostaw potwierdzonych ilościowo i jakościowo przez 

Inżyniera. 

5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminów 

realizacji dostaw określonych w § 3. 
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§ 6 
 

1. Na wykonane znaki oraz Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będące 

przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi ……. lat dla 

znaków drogowych oraz 2 lata na pylony i lustra drogowe, licząc od dnia przekazania 

przez Wykonawcę dostaw będących przedmiotem zamówienia i przyjęcia ich przez 

Zamawiającego jako należycie wykonanych.  

2. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni od daty 

zawiadomienia, dokonać bezpłatnego usunięcia stwierdzonych wad, pod rygorem zapłaty 

kar umownych.  

§ 7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. w przypadku dostaw w trybie normalnym i pilnym za każdy dzień przekroczenia 

terminu wykonania dostaw określonych w § 3 w wysokości 0,2 % wartości faktury 

(brutto) należnej za te dostawy, 

b. w przypadku dostaw w trybie awaryjnym za każdą godzinę przekroczenia terminu 

wykonania dostaw określonych w § 3 w wysokości 500 zł brutto, liczone od upływu 

terminu, w jakim dostawy miały być wykonane,  

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 i 4. 

3. Zamawiający rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia 

niezgodności materiałów stosowanych przez Wykonawcę z materiałami zadeklarowanymi 

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

4. 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. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury 

 wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego w formie ………………………….., na kwotę ……………….. zł 

(słownie: ……………………………… /100) 

2. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości: 

a) 70 % wartości – w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości dostawy. 

b) 30 % wartości – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 
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§ 9 
 

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

jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia 

Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 

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

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

1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn.zm.) – dalej zwaną 

„Ustawą” powierza Wykonawcy  przetwarzanie danych osobowych w trybie art.31 

Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej  Umowy. 

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. 
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§ 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 

 

 

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

…………………………                                                    ………………………... 


