
            Załącznik nr 5 

 

                                                    PROJEKT  UMOWY 

 
zawarta w dniu ...................... 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 stycznia 2017 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi / Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  

a  

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do „ustawienia oraz demontażu zasłon 

przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich zadanie nr …..  OT …......................... – w sezonie 

2018/2019. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, specyfikacjami technicznymi oraz zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i normami. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) ustawienie przed sezonem zimowym zasłon przeciwśnieżnych z tworzyw sztucznych, 

 - wytyczenie linii ustawienia zasłony, 

 - wyznaczenie miejsc wbicia palików, co ok. 2,5 m, 

 - wbicie palików w grunt, 

 - założenie poprzecznych odciągów na palikach skrajnych, 

 - rozwinięcie siatki wzdłuż segmentu,  

 - przywiązanie sznurkiem siatki (gładką powierzchnią do drogi) w czterech miejscach do pierwszego  

   palika, 

 - naciągnięcie siatki i podwiązanie w czterech miejscach do palika, 

 - przeciągnięcie sznurka przez oczka siatki w odległości 10 cm od górnej krawędzi (przelot, co 65 cm)   

   oraz jej zakotwiczenie, 

 - założenie odciągów na palikach pośrednich, 

b) utrzymanie zasłon w okresie zimowym (poprawianie, prostowanie), 

c) demontaż zasłon po sezonie zimowym, 

d) odwiezienie zdemontowanych zasłon oraz palików na bazę OT w …………… .. 

2. Zasłony przeciwśnieżne wraz z palikami do ustawienia zapewnia Zamawiający. 
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3.Materiały o których mowa w ust. 2 Wykonawca  otrzymuje po podpisaniu protokołu przekazania, 

natomiast ich zwrot po wykonaniu umowy do siedziby Oddziału Terenowego w ……………. następuje 

na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

4. W razie uszkodzenia lub utraty/zaginięcia materiałów, z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez 

Wykonawcę, przedstawiciele stron sporządzą na tę okoliczność notatkę.  

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą, 

które wynosi: 

     netto           -                 zł 

    VAT 23 %   -                zł 

     brutto          -                zł 

     słownie: ………………………………………. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy w każdym roku wykonania usług (2018/2019) nie przekroczy kwoty 

zawartej w planie finansowym na dany rok.  

 

§ 4 

 

1. Termin wykonania  zamówienia ustala się następująco 

      a) ustawienie zasłon przeciwśnieżnych – do 21 dni od daty podpisania umowy,  

      b) demontaż zasłon przeciwśnieżnych –  do 10 kwietnia 2019 r. 

 

§5 

 

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

usług określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usług objętych zamówieniem. 

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. Należności za wykonaną usługę będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, w terminie do ……… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

sporządzonej na podstawie odbioru częściowego. 

5.  Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca  

adres właściwego Oddziału Terenowego  

 

 

6.  Płatnikiem faktury jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127,45-231 Opole. 

7. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie zestawienie usług potwierdzonych ilościowo i 

jakościowo przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8.  W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w § 3, 

kwota brutto niezapłaconej części wynagrodzenia zostanie odpowiednio wprowadzona aneksem do 

niniejszej umowy . 
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9. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminów realizacji 

usług określonych w § 4. 

10. 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).   

 

§ 6 

 

1. Odbiory wykonanych usług będą dokonywane po; 

a) Zakończeniu ustawienia zasłon przeciwśnieżnych 

b) Zdjęciu zasłon przeciwśnieżnych. 

2. Zamawiający ustali termin odbioru nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości 

zadania do odbioru. 

3. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. 

4. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i sporządza, 

protokół odbioru usługi, który podpisują strony umowy. 

 

§ 7 

 

1.Przekazanie pasa drogowego (poza koroną drogi) nastąpi w ciągu 3 dni: 

   a) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości przystąpienia do ustawienia zasłon; 

   b) od daty dostarczenia Wykonawcy pisma Zamawiającego ustalającego termin przystąpienia do zdjęcia 

       zasłon 

2.Porządkowanie pasa drogowego przez Wykonawcę będzie prowadzone na bieżąco po zakończeniu 

   wykonywania prac na danym odcinku pasa drogowego. 

 

§ 8 

 

1. Za wszelkie szkody spowodowane uszkodzeniami infrastruktury podziemnej ( sieć   

     telekomunikacyjna, gazowa, itp.) przy wykonaniu przedmiotowych prac odpowiedzialność ponosi 

     Wykonawca. 

2. Wykonawca na czas realizacji umowy 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. 

40 000 zł. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu kopie polis lub dokumentów 

ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z orginałem przed podpisaniem umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku 

zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

prolongatę ubezpieczenia. 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach : 

- odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej  za każdy dzień   

      zwłoki. 

- za odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego (art. 635 k.c.) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, przy czym podstawą do 

odstąpienia od umowy będzie również nieuzasadnione przekroczenie terminu realizacji umowy o 14 dni, 

W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 
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- opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 licząc za każdy dzień opóźnienia od umownego terminu 

zakończenia robót. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo  zamówień  publicznych). 

3. 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 2018 r. poz. 108, z późn. zmianami). 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w kwocie 500,00 zł za każde niewykonanie 

obowiązku określonego w §11 ust. 3. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potracenia kar umownych z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę . 

 

§ 10 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych podwykonawców, którym powierzył 

wykonanie usług objętych niniejszą umową. 

3. Wykonawca wykona następujące usługi przy udziale podwykonawców: 

a) .………………………………………………………................................................ 

            (rodzaj usług i nazwa firmy) 

b) ……………………………………………………………………..………….............. 

            (rodzaj usług i nazwa firmy) 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym. W trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację usług. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy, 

rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania 

zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części 

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.   

      Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez 

wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego. zamawiający zaakceptuje/bądź nie taką 

zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych  zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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§ 11 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w tabeli 

przedstawionej w pkt. 8.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. 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. 1, 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 2018 r. poz. 108, z późn. zmianami). 

3. 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 tabeli przedstawionej w pkt. 8.6 

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 tabeli w pkt. 8.6 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. 

4. Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1-3, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawcę 

wymaganego oświadczenia zgodnie z ust. 2 oraz dokumentów zgodnie z ust. 3, może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą 

być podpisane przez obydwie strony. 

       § 13 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że: 

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

127. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych osobowych dostępne będą pod adresem www.zdw.opole.pl  

w zakładce kontakt. Bezpośredni kontakt do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@zdw.opole.pl. 

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) Podane dane osobowe możemy ujawniać m.in. następującym podmiotom:  

 świadczącym Nam usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych 

należności na drodze postępowania sądowego, 

 podmiotom upoważnionym przepisami prawa (np. Urząd Skarbowy, ZUS, nadzór budowlany), 

 podmiotom udzielającym dotacji, dofinasowania (np.: Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego oraz Wojewoda Opolski) w celu rozliczenia otrzymanej dotacji, dofinasowania; 

 jednostkom samorządu terytorialnego i  administracji rządowej, 

 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

 podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania przelewów  

na Państwa rzecz, 

http://www.zdw.opole.pl/
mailto:iod@zdw.opole.pl
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 podmiotom, które wystąpią o informację publiczną w zakresie zawartej umowy, 

 na stronie internetowej BIP oraz www.zdw.opole.pl.  

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 

5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 

obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty  i  nie 

zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).   

6) Przysługuje Wykonawcy prawo do wglądu i poprawiania treści podanych danych. 

7) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą udostępniane podmiotom, które są zaangażowane  

w wykonywaniu inwestycji, a z którymi Zamawiający zawiera odrębne umowy.  

 

§ 14 

Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 16 

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. 

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.  

 

§ 17 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Oferta dostawcy z formularzem cenowym. 

 

§ 18 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – oryginałach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

                   Zamawiający                                                   Wykonawca 

http://www.zdw.opole.pl/

