
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 nabywa 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 oraz zobowiązuje się do jego 

załadunku i wywozu z miejsca aktualnego składowania, zgodnie z „Ogłoszeniem  

o sprzedaży” oraz ofertą Kupującego. 

2.Szczegółowy zakres przedmiotu kupna sprzedaży określa „Ogłoszenie o sprzedaży”, 

stanowiące załącznik do niniejszej umowy.  

§2 

Kupujący w terminie 7 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: 15.04.2019 r. 



2.Kupujący może rozpocząć załadunek i wywóz drewna, po dokonaniu zapłaty za zakupione 

drewnoi protokolarnym przekazaniu przedmiotu sprzedaży. 

§4 

1.Kupujący dokona zapłaty za zakupione drewno w ciągu 7 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 

1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kary umowne: 

a) za  przekroczenie  terminu  określonego  w  §3  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 Kupujący  w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w §2; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z tytułu nieuzasadnionego 

przekroczenie terminu realizacji umowy wskazanego w §3 ust. 1  o 14 dni, w wysokości 10% 

ceny umownej brutto określonej w §2. 

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 . 

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. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, 

określanego dalej również jako RODO), Zamawiający informuje, że: 

a) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy 

jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-

25-57-300, REGON: 000126528.  

b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać 

kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@zdw.opole.pl. 

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji 

określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, 

adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę lub uzyskane  

z publicznego rejestru (CEIDG, KRS), 

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – 

pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu bądź realizacji 

umowy,  

- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 

uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,   

- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania 

Administrator danych  wykorzystuje w następujących celach: 

- w celu wykonania Umowy, której Kupujący jest stroną lub w celu podjęcia działań na 

żądanie Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), 

- w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych,  

w szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz 

dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez bieżący 

kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku  

z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą 

przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres 

przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z 

Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać 

tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi danych – dane będą przetwarzane przez okres 

umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania 

ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych przetwarzane są przez 

czas wykonywania przez Administratora danych obowiązków wynikających  



z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa 

w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń  

z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać 

tego przepisy prawa.  

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione 

m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym 

działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę 

systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, 

podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną 

udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych 

będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania 

przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak 

podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić 

zawarcie Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.  

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany,  

w szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą. 

j) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje prawo 

dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

Administrator danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie  

w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora danych ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Kupujący niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej,  

za pomocą której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane osobowe są lub będą 

przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, zwalniając tym samym Administratora danych z obowiązku, o którym mowa w 

art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Kupujący na 

każde żądanie Administratora danych jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub 

przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Administratora danych) 

potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu 

poprzedzającym.   

3. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych 

osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją 

Umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

 

§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. 

§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 Sprzedającego.   

 

§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. 

 

SPRZEDAJĄCY:                                                                KUPUJĄCY: 


