
PROJEKT UMOWY   Załącznik nr 8 

 

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 16.01.2017 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. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. 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 2020. 

 

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 Wykonawcy, rozumiana jako wszystkie dokumenty składane przez  

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

 

§ 2 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za ilość rzeczywiście odebranych 

dostaw w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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2. Należności za wykonane dostawy będą regulowane z konta Zamawiającego w terminie  

do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych 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 dnia 11 grudnia 2020 roku, 

chyba że wcześniej dojdzie do wyczerpania środków finansowych w kwocie określonej w 

§ 1 ust. 1 umowy. Po wyczerpaniu środków finansowych umowa wygasa, chyba że 

Zamawiający podejmie decyzję o jej dalszej realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia znaków drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, dla dostaw realizowanych w następujących trybach: normalnym, 

pilnym lub awaryjnym, w następujących terminach: 

− w trybie dostawy normalnej – w ciągu max. 7 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Wykonawcy, 

− w trybie dostawy pilnej – zamówienie złożone Wykonawcy do godz. 14:00 w dniu 

roboczym, będzie zrealizowane przez Wykonawcę w ciągu max. 17 godzin, 

− w trybie dostawy awaryjnej – zamówienie złożone Wykonawcy do godz. 8:00  

w dniu roboczym będzie zrealizowane w ciągu max. … godzin. 
3. Zamówienia na dostawy, określone w ust. 2 powyżej będą składane przez Zamawiającego 

do Wykonawcy pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej, ze wskazaniem trybu, 

którego dotyczy dostawa (normalny, pilny, awaryjny). 
 

§ 4 
 

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

       …………………………………………(tel.………………, e-mail………….....) 

2. Zamawiający ustanawia Przedstawiciela Zamawiającego w osobie: 

       OT Grodków  – Marek Kręcichwost (tel.: 501 572  838, e-mail: mkrecichwost@zdw.opole.pl) 

       OT Głubczyce  – Jarosław Chaliński (tel.: 501 572 603, e-mail: jchalinski@zdw.opole.pl) 

       OT Olesno  – Henryk Drewniak (tel.: 34 350 91 91, e-mail: hdrewniak@zdw.opole.pl) 

 GI    – Bogdan Kliszewski (tel.: 600 326 882, e-mail: bkliszewski@zdw.opole.pl) 

§5 
 

1. Odbiór oznakowania dokonany będzie przez Przedstawiciela Zamawiającego w 

momencie dostarczenia zamówionego asortymentu przez Wykonawcę. 

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

specyfikacjami technicznymi i sporządza protokół, który podpisują kierownik 

(koordynator) dostaw i Przedstawiciel Zamawiającego. 

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

po dokonaniu odbioru zgłoszonego zakresu dostaw. Podstawą zapłaty za dostarczony 

asortyment będzie protokół, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

4.   Koszty usuwania stwierdzonych podczas odbioru wad lub usterek ponosi Wykonawca,  

a okres ich usuwania nie przedłuża terminów realizacji dostaw określonych  

odpowiednio w § 3 ust. 2 umowy. 
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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 (z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady wynosi 2 lata) oraz okres 

gwarancji i rękojmi za wady wynosi 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 poprzez spisanie 

protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.  

2.   W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

do 5 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, dokonać bezpłatnego usunięcia 

stwierdzonych wad lub usterek, pod rygorem zapłaty kar umownych, o której mowa  

w § 7 ust. 1 lit. a) umowy.  

3.  Jeżeli Wykonawca pomimo zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie usunie 

wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminie 

określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zlecenia usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,  

na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku, koszty usuwania wad lub usterek 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Celem uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż wyłączają w tym zakresie regulację  

z art. 480 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

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

w przekroczeniu terminu wykonania dostaw określonych w § 3 ust. 2 tiret pierwsze i 

drugie umowy w wysokości 0,2 % wartości faktury (brutto) należnej za te dostawy, 

b. w przypadku dostaw w trybie awaryjnym za każdą godzinę zwłoki w przekroczeniu 

terminu wykonania dostaw określonych w § 3 ust. 2 tiret trzecie umowy w wysokości 

500 zł (w przypadku gdy wykonawca zobowiązał się do czasu dostawy w trybie 

awaryjnym 2,0 godziny), 400 zł (w przypadku gdy wykonawca zobowiązał się do 

czasu dostawy w trybie awaryjnym 3,0 godziny) i 300 zł (w przypadku gdy 

wykonawca zobowiązał się do czasu dostawy w trybie awaryjnym 4,0 godziny), 

liczonej od upływu terminu, w jakim dostawy miały być wykonane,  

c. w przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie określonym w § 6 ust.  

2 umowy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

d. za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy (w szczególności wskazanych w ust. 5 poniżej),  

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 1 ust.  

1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku 

wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych wyłącznie  

od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

3. Każda ze Stron będzie uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem  

2–miesięcznego okresu wypowiedzenia na podstawie oświadczenia o wypowiedzeniu 

dalszej realizacji umowy, liczonym od dnia skutecznego doręczenia drugiej Stronie. 

4. Okres wypowiedzenia dla każdej ze Stron przewidziany w ust. 3 powyżej Strony mogą 

skrócić lub wydłużyć za porozumieniem. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 30 dni od daty podpisania 

umowy; 
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b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. Obowiązek zawiadomienia o powyższym 

fakcie Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy; 

c) Wykonawca realizuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy; 

d) Wykonawca w sposób nieuzasadniony przekroczył termin realizacji umowy o 14 dni; 

e) 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 § 7 ust. 1 lit. 

d. 

6. W razie wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zobowiązany 

jest do zapłaty wynagrodzenia za dostawy objęte przedmiotem niniejszej umowy 

wykonane do dnia wypowiedzenia umowy. 

7. 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. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

przedmiotu niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych 

korzyści.  

 

§ 8 
 

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

wynagrodzenia umownego w formie gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę …………… zł 

(słownie: ……………………………) 

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 rękojmi za wady. 

 

§ 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. 

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. 
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§ 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. 

 

§ 11 
 

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 
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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 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 
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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 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. 

 

§ 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 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, a w 

zakresie neiuregulowanym przepisy k.c. 
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§ 14 
 

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

dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

             

 

            Zamawiający                          Wykonawca 

 

 

 


