
PROJEKT 

UMOWA NR ………           

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 16.01.2017r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, 

zwanym dalej Sprzedającym, 

a 

………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………… 

zwanym dalej „Kupującym”, 

§1 

1.Kupujący zobowiązuje się do zakupu 54 m3 drewna opałowego S4 z gatunku lipa 

drobnolistna pochodzącego z wycinki drzew posadowionych w pasie drogowym dróg 

wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zgodnie z 

„Instrukcja dla Kupującego” oraz ofertą Kupującego. 

2.Szczegółowy zakres przedmiotu kupna sprzedaży określa „Instrukcja dla Kupującego”. 

3.Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa i zobowiązuje się do załadunku i wywozu 54 m³ 

drewna opałowego z miejsca składowania. 

§2 

Kupujący w terminie 3 dni od daty podpisania umowy dokonuje zapłaty za 

pozyskane drewno w kwocie: 

netto :           ....................... zł. 

VAT 8%:     ....................... zł. 

brutto:          ....................... zł. 

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

 

§3 

 

1.Termin załadunku drzew i uporządkowania terenu: 30.12.2018 r. 



2.Kupujący może rozpocząć prace po dokonaniu wpłaty za zakupione drewno i 

protokolarnym przekazaniu przedmiotu sprzedaży. 

§4 

1.Kupujący dokona zapłaty za zakupione drewno w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy na 

rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 04 1160 2202 0000 0000 4154 0012 

2.Po dokonaniu przez Kupującego wpłaty za zakupione drewno Sprzedający wystawi fakturę 

VAT. 

§5 

Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne: 

a)za  przekroczenie  terminu  określonego  w  §3  ust.  1 i §4  ust.  1 w  wysokości  1 %  ceny  

umownej  brutto określonej w §2 za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji powstały z 

przyczyn zależnych od Kupującego; 

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

odpowiedzialność  w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w §2; przy czym 

podstawą odstąpienia  od umowy będzie również nieuzasadnione przekroczenie terminu 

realizacji umowy o 14 dni. 

2.Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez Kupującego 

od umowy z przyczyn  zależnych  od  Sprzedającego  w  wysokości  10%  ceny  umownej  

brutto określonej  w  §2  za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3. 

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

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

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

może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

§6 

Kupujący jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód i strat materialnych, 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków  pracowników  i  osób  trzecich  w  

tym  ruchem  pojazdów  mechanicznych  w związku z prowadzonymi pracami lub w związku 

z ich niewłaściwym wykonaniem.  

 

§9 

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

nieważności 

 

 

 

 



§10 

1. Kupujący 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, 

• podmiotom, które wystąpią o informację publiczną w zakresie zawartej umowy, 

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

5) Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowania i realizacji 

umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, w którym 

możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania  obowiązku wynikającego z 

zawartej umowy. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy  

przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z 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. 

 

§11 

Kupujący oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§12 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

http://www.zdw.opole.pl/
mailto:iod@zdw.opole.pl
http://www.zdw.opole.pl/


§13 

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  

 

§14 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Instrukcja dla Kupujących wraz z wykazem drzew przeznaczonych do sprzedaży „na 

pniu” 

b) Oferta Kupującego z formularzem cenowym. 

 

§15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 


