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UMOWA Nr ………./2020 – PROJEKT 

 

Niniejsza umowa zawarta w dniu ………………..r. 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 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 

a  

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

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

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

reprezentowanym przez: 

………………………………….... – ………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§1 
 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity; 

dalej również ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego, strony zawarły umowę następującej 

treści: 

„Konserwacja, utrzymanie i naprawa sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych  

i oświetlenia drogowego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrowanym przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu w roku 2020 – z podziałem na zadania” 

Przedmiot umowy obejmuje: 

- konserwację, przeglądy i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych  

i oświetlenia ulicznego, 

- naprawy nie stanowiące konserwacji, przeglądów i bieżącego utrzymania, 

zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w formularzu cenowym oraz według zasad określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§2 

1. Cena umowna zgodnie z ofertą wynosi: 

 netto    - ........................ zł, 

 podatek …. VAT . - ........................ zł, 

 brutto   - ........................ zł, 

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

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

 a/  oferta, 

 b/  specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź niewykonania zakresu zamówienia. Zależne  

to będzie od posiadanych środków finansowych. 
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4. Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych usług. 

 

 

§3 

1. Termin obowiązywania umowy ustala się na okres od dnia podpisania do dnia 15.12.2020 r., z zastrzeżeniem 

§ 4 ust. 10 umowy. 

2. W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do jej likwidacji  

w trybie awaryjnym, co oznacza przystąpienie do ich usuwania bezwzględnie w ciągu 3 godzin,  

od telefonicznego powiadomienia/zlecenia przez Zamawiającego w zakresie dot. sygnalizacji i w ciągu 12 

godzin, od telefonicznego powiadomienia/zlecenia przez Zamawiającego w zakresie dot. znaków aktywnych  

i oświetlenia drogowego. Usunięcie usterki powinno zostać wykonane najpóźniej do 3 dni roboczych. 

3. W przypadku uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. wypadkiem lub kolizją drogową, 

aktami wandalizmu, itp. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich likwidacji w ciągu 3 godzin  

od telefonicznego powiadomienia /zlecenia przez Zamawiającego w zakresie dot. sygnalizacji świetlnej  

i w ciągu 12 godzin od telefonicznego powiadomienia/zlecenia przez Zamawiającego z zakresie znaków 

aktywnych i oświetlenia drogowego. Usunięcie usterki powinno zostać wykonane najpóźniej do 3 dni 

roboczych. 

4. W przypadku, gdy uszkodzenie znaków aktywnych lub oświetlenia drogowego powoduje bezpośrednie 

zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi ( np. poprzez możliwość porażenia prądem, przewrócenie 

masztu) przystąpienie do zabezpieczenia miejsca zdarzenia należy wykonać do 2 godzin od telefonicznego 

powiadomienia/ zlecenia przez Zamawiającego. Usunięcie usterki powinno zostać wykonane najpóźniej  

do 3 dni roboczych. 

5. Niewykonanie usługi w terminach określonych powyżej, skutkować może zastosowaniem kar umownych 

określonych w § 10 ust. 1 lit. a) umowy. 

§4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia  

w zależności od posiadanych środków finansowych. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, 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. 

3. Cena jednostkowa usług określona przez Wykonawcę w formularzu cenowym będzie niezmienna w całym 

okresie trwania umowy. 

4. Cena określona przez Wykonawcę w formularzu cenowym uwzględnia wszystkie koszty, jakie Wykonawca 

ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że w skalkulowanej przez Wykonawcę określonej w ofercie kwartalnej stawce 

ryczałtowej na konserwację, przeglądy i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych  

i oświetlenia drogowego zostały ujęte wszystkie koszty robocizny, sprzętu (samochód dostawczy, podnośnik, 

drabina), oraz materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych: zasuwy, rygle, kable sygnalizacyjne i zasilające 

(wymiana kabli do 20 mb) śruby, bezpieczniki, farba, spirytus, spoiwo cynkowe, izolacja, kalafonia, 

podzespoły elektroniczne, żarówki, diody LED, sygnalizatory akustyczne (przy sygnalizacji świetlnej),  

oraz regulatory napięcia (ładowania) i sterowniki (w oświetleniu) itp. 

6. Wykonawca oświadcza, że w skalkulowanej przez Wykonawcę określonej w ofercie Wykonawcy wartości 

przedmiotu zamówienia związanego z naprawą sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych i oświetlenia 

drogowego zostały ujęte wszystkie materiały, sprzęt i robocizna potrzebne do wykonania wymienionych  

w ofercie usług. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika objazdów z wyszczególnionym zakresem 

wykonanych napraw i usuniętych awarii oraz przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu 

sygnalizacji oraz podejmowanie działań w kierunku usunięcia przyczyn takich zdarzeń.  

8. Wykonawca zapewni całodobową łączność telefoniczną z Zamawiającym. 
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9. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku 

VAT. Kwota brutto niezapłaconej części wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do niniejszej 

umowy. 

10. Wartość usług wykonanych w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć określonej w § 2 ust. 1 umowy 

ceny umownej.  W sytuacji, gdy wartość usług wykonanych w ramach przedmiotu umowy osiągnie wartość 

określoną w § 2 ust. 1 umowy przed terminem jej zakończenia, określonym w § 3 ust. 1 umowy, umowa 

wygasa, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej. 

§5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za ilości rzeczywiście wykonanych  

i odebranych usług w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający zapłaci kwotę: ………………………. zł netto za wykonanie każdego z kwartalnych konserwacji, 

przeglądów i bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych i oświetlenia drogowego 

(rozliczenie za kwartalne konserwacje, przeglądy i bieżące utrzymanie nastąpi w 4 równych częściach, 

zgodnie z Formularzem cenowym część I – konserwacja, przeglądy). 

3. Pozostałe usługi zostaną rozliczone na podstawie rzeczywiście wykonanych prac zgodnie z przedstawioną 

ofertą Wykonawcy (Formularz cenowy część II Naprawy – wymiana oznakowania), z zastrzeżeniem § 4 ust. 

10 umowy. 

4. Należności za wykonane usługi będą regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionych faktur na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Faktury winny być wystawione w terminie do 10-go dnia rozpoczętego nowego kwartału, fakturę za IV kwartał 

należy wystawić do dnia 20.12.2020 r. 

5. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Adres właściwego Oddziału Terenowego 

6. Faktura będzie wystawiana na poszczególne Oddziały Terenowe (w zależności od miejsca świadczenia 

usługi): 

- 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,  

42-200 Grodków, ul. Wrocławska 58 

7. Zapłata za wykonane usługi następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu po wystawieniu faktury 

częściowej przez Wykonawcę. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru usług oraz zestawienie ilości 

wykonanych usług potwierdzone przez właściwego miejscowo przedstawiciela Oddziału Terenowego  

na poszczególne zadanie, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy,  

po protokolarnym ich usunięciu. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 6 

powyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi. 

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony umowy protokół odbioru ostatecznego 

całego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §6 ust. 2-4, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w realizacji usługi po protokolarnym ich usunięciu. 

10. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu realizacji przedmiotu 

umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej. 
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§6 

1. Odbiór częściowy zleconych usług dokonany będzie w terminie do 7 dni od daty wpływu pisemnego 

zgłoszenia ich wykonania. 

2. Odbiór ostateczny wykonanych usług (całego przedmiotu zamówienia), dokonany będzie po 15 grudnia 2020 

roku, najpóźniej w terminie do 5 dni. 

3. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu operat kolaudacyjny zawierający aprobaty 

techniczne, świadectwa jakości wbudowanych materiałów oraz książkę obmiaru, wyniki pomiarów oraz innych 

dokumentów określonych przez Inspektora Zamawiającego. 

4. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego z udziałem Wykonawcy i sporządza, protokół odbioru 

ostatecznego, który podpisują strony umowy. 

5. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, zwanego dalej 

przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem gwarancji jakości i rękojmi  

za wady, liczonym od następnego dnia po odbiorze ostatecznym, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca 

usunie niezwłocznie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady. 

6. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, liczonego od następnego dnia po odbiorze ostatecznym, 

Zamawiający dokonuje odbioru pogwarancyjnego, sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który 

podpisują strony umowy. 

§7 

1. W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania na własny koszt 

Projektu Czasowej Organizacji Ruchu sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.) oraz zgodnie  

z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczenia na drodze (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.) dla oznakowania 

miejsca wykonywania prac w czasie ich trwania oraz zatwierdzenia powyższego Projektu Czasowej 

Organizacji Ruchu przez Marszałka Województwa Opolskiego. 

Odcinki dróg, na których będzie wykonywany przedmiot zamówienia oznakować należy znakami dużymi 

według schematu zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz do utrzymania 

oznakowania w trakcie prowadzenia usług w ramach przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do kierowania pracami branżowymi objętymi umową, co najmniej 

personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób, który będzie uczestniczyć  

w wykonywaniu zamówienia oraz posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będzie upoważniony pracownik 

Oddziału Terenowego w ……………………. 

5. Odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie 

....................................... posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) i posiadający 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4 powyżej w trakcie realizacji umowy musi być uzasadniona na piśmie 

przez Wykonawcę i wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę lub odmówi 

zaakceptowania w terminie do 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

7. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 5 powyżej nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia  

przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 8.12. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. 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. 2 powyżej, co do których 
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Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zmianami). 

10. 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. 8.12. 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. …. 

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. 

11. Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 9-10 powyżej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawcę 

wymaganego oświadczenia zgodnie z ust. 9 powyżej oraz dokumentów zgodnie z ust. 10 powyżej, może 

stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia, przez 

Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§8 

1. Na usługi (w tym użyte materiały) będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji 

jakości, na okres 24 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze ostatecznym w danym 

roku oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne na usługi objęte niniejszą umową. 

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca bezpłatnie usunie wady przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty 

powiadomienia przez Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego  

to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 

regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunięcia wad. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości także po upływie 

terminów, na jakie zostały one udzielone, jeżeli wady lub usterki przedmiotu umowy ujawniły się przed 

upływem okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, a przed upływem tych terminów Zamawiający 

zawiadomił Wykonawcę o wadzie lub usterce. 

6. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości dochodzenia  

przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad lub usterek pokrywane były: 

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 

8. Usunięcie wad lub usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad nienadających  

się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),  

b) wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne) oraz naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 10 ust. 1 lit. b umowy. 

11. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny  

nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej umowie  

(w tym w jej załącznikach). Przede wszystkim zaś postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogą  
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być sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed 

postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia 

niniejszej umowy. Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, 

Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień nieuregulowanych w niniejszej umowie,  

nie znajdujących się wprost w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową,  

a które będą niekorzystne dla Zamawiającego.  

§9 

1. Wykonawca oświadcza, że na czas realizacji umowy (do chwili podpisania Protokołu odbioru końcowego 

całego przedmiotu 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. 100 000 zł. Polisę 

należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. 

W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców (np.: Konsorcjum firm, 

spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden dowolny Wykonawca spośród Wykonawców 

mających realizować wspólnie umowę na wartość wskazaną powyżej. Polisa musi obejmować 

odpowiedzialność cywilną wszystkich Wykonawców realizujących umowę wspólnie. 

2. Wykonawca przedkłada, z dniem podpisania umowy, polisę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia 

obejmującą zakres ubezpieczenia nie mniejszy niż: 

- OC pracodawcy, 

- wadliwego wykonania usług, 

- nienależytego wykonania zobowiązania, 

- OC podwykonawców, 

- za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych, 

- za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia elementów nośnych, 

polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu. 

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania 

wobec Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą zawierać zapisów  

dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem 

ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot. 

5. Wykonawca ubezpieczy usługi i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

wymienionego w § 2 ust. 1 umowy. Ubezpieczenie to będzie w mocy od daty przekazania pasa drogowego  

aż do daty podpisania protokołu odbioru usług. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone  

„za zgodność z oryginałem” kopie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej. 

7. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi działaniami dot. przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

8. 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 w trakcie realizacji umowy Wykonawca  

ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu prolongatę ubezpieczenia lub nowy dokument ubezpieczenia  

w terminie co najmniej 7 dni przed upływem dotychczasowego ubezpieczenia. W sytuacji nie dopełnienia 

wymogu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może zawrzeć ubezpieczenie na rachunek  

i koszt Wykonawcy oraz potrącić wynikłe z tego koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.    

9. Z chwilą przejęcia pasa drogowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia związane  

z realizacją danego zakresu przedmiotu umowy wobec pracowników i osób trzecich. 
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10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na mieniu poniesione przez Zamawiającego,  

a powstałe w wyniku lub w związku z wadliwym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy i usuwaniem wad. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne przedmioty pozostawione przez pracowników  

lub współpracowników Wykonawcy na terenie objętym przedmiotem umowy. 

12. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 

dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lub 5 powyżej, opłacenia składek 

ubezpieczeniowych lub ważności polis ubezpieczeniowych (przedłużenie ważności polis), to Zamawiający 

może wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania usług 

poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt 

Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

§10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a. przekroczenia któregokolwiek z terminów wykonania usług określonych w § 3 ust. 2-4 umowy: 

1) za brak reakcji za każdą godzinę zwłoki w wysokości 100 zł/godz. 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki w wysokości 200,00 zł. 

b. wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego bez zachowania terminu wypowiedzenia z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy, 

c. w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 

ust.1 umowy, 

d. niewykonania w terminie obowiązku określonego w § 7 ust. 9 umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

e. niewykonanie obowiązku określonego w § 7 ust. 10 umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

f. skierowania do realizacji przedmiotu umowy innej osoby spełniającej warunki w zakresie mniejszym  

niż wskazana na etapie postępowania o zamówienie publiczne lub niezaakceptowanej przez 

Zamawiającego, w wysokości 15 000 zł., w przypadku kierownika robót elektroenergetycznych za każdy 

przypadek wystąpienia takiej okoliczności. 

2. 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, zgodnie z art. 145 ust. 1 Pzp 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. 

3. Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego 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. 

§11 

1. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których mowa w § 10 

powyżej, z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy, w tym również z każdej płatności wynikającej  

z wystawionej zgodnie z zapisami § 5 umowy przez Wykonawcę faktury.  

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

§12 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych podwykonawców, którym powierzył wykonanie 

usług objętych niniejszą umową. 
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2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy, o ile są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  

w realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 

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

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

powierzyć realizację przedmiotu umowy. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Jeśli 

zmiana lub rezygnacja dotyczy podwykonawcy, za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu określone w SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału  

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż zastępowany (zmieniany) podwykonawca. 

4. W przypadku realizowania niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców (odpowiednio dalszych 

podwykonawców), Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

swoich podwykonawców (lub odpowiednio dalszych podwykonawców), tak jak gdyby były to działania, 

uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy 

podwykonawcy lub podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

tego zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 Pzp lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z art. 36ba ust. 1 Pzp. Art. 36ba ust. 2 Pzp stosuje się. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, może zaś stanowić podstawę 

do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.  

§13 

1. Ustala się zabezpieczenie na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej zamówienia brutto, podanej w ofercie  

tj. kwoty w wysokości …………..… zł brutto (słownie: …………………….…).  

3. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający będzie mógł zaspokoić wszelkie roszczenia  

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności zaspokoić szkodę z tytułu 

uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury przez Wykonawcę.  

Zamawiający będzie miał prawo skorzystania z przedmiotowego zabezpieczenia, o ile nie otrzyma  

on naprawienia szkody od ubezpieczyciela Wykonawcy. 

4. Jeżeli wystąpi szkoda na wyżej wymienionym mieniu Wykonawca zawiadamia o tym niezwłocznie 

Zamawiającego oraz podejmuje wszelkie racjonalne środki w celu jej zabezpieczenia i zapobieżenia 

dalszemu zwiększeniu. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszania jego wartości.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni licząc  

od dnia odbioru ostatecznego wykonania umowy na podstawie protokołu odbioru całego przedmiotu umowy  

i uznania przez Zamawiającego jej należytego wykonania, a w przypadku stwierdzonych zniszczeń będzie 

pomniejszone o wartość tych zniszczeń. 

§14 

1. Każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3–miesięcznego okresu 

wypowiedzenia na podstawie oświadczenia o wypowiedzeniu dalszej realizacji umowy, liczonym od dnia 

skutecznego doręczenia drugiej Stronie. 



 

 

 

9 

2. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 1 powyżej Strony mogą skrócić lub wydłużyć 

za porozumieniem. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia, prócz 

przesłanek wprost określonych w innych postanowieniach umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania; 

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej 

części; 

3) Wykonawca realizuje obowiązki wynikające z umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy lub poleceniami Zamawiającego. 

4. W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

wynagrodzenia za usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy wykonane do dnia wypowiedzenia umowy. 

§15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji lub umocowanych  

w umowie do dokonywania określonych czynności, nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu 

zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w sytuacjach wskazanych wprost w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa oraz w ust. 5 poniżej. 

4. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami: 

1) zmiany zostaną dokonane na piśmie w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 umowy, 

2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu do umowy, 

3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wymienionych w ust. 

5 poniżej lub co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa (art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp). 

5. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 

1) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z 

terminów wskazanych w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. np. intensywnych opadów 

atmosferycznych, których skutkiem będzie niemożliwe wykonanie przedmiotu umowy, np. zalanie pasa 

drogowego czy powierzchni pod obiektami mostowymi, 

2) zmiany planu finansowego Zamawiającego,  

3) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie 

lub zmiana nastąpiły po dniu wszczęcia postępowania zakończonego zawarciem umowy, a z których 

treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy, w tym zmiany ustawowej stawki 

podatku VAT, 

4) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni 

lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, 

5) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta, 

6) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ust. 6 poniżej; 

7) konieczność zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca, celem spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy lub osób wchodzących w skład personelu 

Wykonawcy; 

8) konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy (zarówno 

zwiększenia, jak i zmniejszenia) w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wskazanych 

powyżej. 

6. W niniejszej umowie termin „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi 

prawnej: 

1) o charakterze niezależnym od Stron, 
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2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

3) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują  

na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej,  

ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 6 pkt 1-3 są spełnione: 

a) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych; 

b) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, 

c) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Wykonawca lub inni pracownicy  

i podwykonawcy Wykonawcy; 

d) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne  

z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów 

wybuchowych, promieniowania, radioaktywności; 

e) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie. 

Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, 

aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa oraz w niniejszej umowie. 

§16 

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, str. 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: ido@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 Wykonawca 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  
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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 są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

(Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych 

- na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia), prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych -  

na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników), - prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania 

nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), - 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  
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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. Wykonawca 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. 

Wykonawca 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. Wykonawca 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. 

§17 

1. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego. Zamawiający dopuszcza płatność 

należności na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców w formie cesji płatności. 

Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym Zamawiający może 

zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność będzie dotyczyła należności za wykonane usługi 

na niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą 

uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego 

2. 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). 

 

§18 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac oraz że warunki ich prowadzenia  

są mu znane i stanowią wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

§19 

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w zakresie 

nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§20 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy strony zobowiązane są wyczerpać drogę 

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej strony niniejszej umowy. Strony 

zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia 

roszczeń. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia dalsze postępowanie zostaje skierowane do sądu 

powszechnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny 

właściwy na siedzibę Zamawiającego. 

§21 

Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa. 

§22 

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

i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 

 


