
Załącznik nr 10 

UMOWA NR ………  (projekt)         

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  

a 

………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§1 

Przedmiotem umowy jest: 

1. Wykonanie cięć technicznych i sanitarnych koron drzew rosnących w ciągu dróg 

wojewódzkich. – zadanie nr ……. 

§2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ceną 

ofertową wynosi: 

netto :           ………….. zł 

VAT 8%:         ……….. zł 

brutto:          ………….. zł 

słownie (brutto): …………………………………………………./100. 

2. Cena jednostkowa:  

za cięcie techniczne i sanitarne 1 szt. drzewa, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi: 

netto :           ………….. zł 

VAT 8%:         ……….. zł 

brutto:          ………….. zł 



3. Zamawiający zapłaci za rzeczywistą ilość wykonanych cięć technicznych i 

sanitarnych. W przypadku wykonania mniejszej ilości usług, rozliczenie nastąpi w 

protokole odbioru, zgodnie z ceną jednostkową usługi. 

 

§3 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się, na dzień 30.11.2020 r,. z zastrzeżeniem 

terminu wskazanego przez Wykonawcę, który zobowiązał się do skrócenia terminu realizacji 

usługi o … dni. 

 

 

§4 

 

1. Płatność dokonana będzie po wykonaniu usługi potwierdzonej protokołem odbioru 

sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

2.   Dopuszcza się możliwość wystawienia faktury częściowej po dokonaniu odbioru 

częściowego usług, nie częściej niż dwa razy w trakcie trwania umowy. 

3.   Odbiór usługi nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia usług.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

5.   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 

 

 

5. 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).   

§5 

1. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność 

prawną i finansową za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy 

wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową w stosunku do osób trzecich  

i Zamawiającego, ponadto Wykonawca: 

a) zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu, na którym będzie realizował 

przedmiot zamówienia i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym 

działaniem lub zaniechaniem; 



b) jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu, na 

obszarze, na którym będzie realizował przedmiot zamówienia: 

c) powiadomi o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu, na którym jest 

realizowany przedmiot zamówienia; 

d)  jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomości oraz 

nieruchomości należących do osób trzecich, w tym przede wszystkim ogrodzeń, 

budynków, itp.; 

e)  jest odpowiedzialny za ewentualne wyłączenie, zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

linii napowietrznych (w tym uzyskanie stosownych uzgodnień, jeżeli zaistnieje taka 

konieczność);  

f)  jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych 

w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, jak również ponosi odpowiedzialność 

cywilną za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, 

powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych w czasie realizacji przedmiotu umowy;  

g)  pokrywa wszelkie szkody, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy;  

h)  wykona usługi przy bezwzględnym zachowaniu zasad BHP przy cięciach drzew, w 

tym z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 

sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej; 

i)  wszystkie osoby zatrudnione przy cięciach drzew powinny posiadać uprawnienia  

          kwalifikacyjne do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew; 

j) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy 

wykwalifikowanego personelu, w tym co najmniej przy pomocy potencjału 

osobowego określonego w SIWZ; 

k) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy niezbędnego, 

sprawnego sprzętu technicznego, w tym Wykonawca zobowiązuje się do posiadania 

przez cały okres trwania przedmiotu umowy potencjału technicznego określonego w 

SIWZ. 

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie jej 

realizacji. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy. Z czynności odbiorowych zostanie spisany 

protokół odbioru z udziałem Wykonawcy. 

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający 

może odmówić odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin ich usunięcia.  

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, a fakt ich usunięcia 

potwierdza Zamawiający pisemnie. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 

zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wymienione w pkt. 8.6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6.  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. 5 powyżej, 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 (tekst jedn. 

Dz. U. z 2019  r. poz. 1040 z późn. zmianami). 



7. 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. 8.6 

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. 

8 Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 5-7 powyżej, w tym nieprzedstawienie 

przez Wykonawcę wymaganego oświadczenia zgodnie z ust. 6 powyżej oraz dokumentów 

zgodnie z ust. 7 powyżej, może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy, bez 

zachowania terminu wypowiedzenia, przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

§6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji usługi powstały z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy (zwłoka) w wysokości: 

2,0%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 umowy – dla Wykonawcy, który 

zgodnie z § 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 14 dni, za przekroczenie 

terminu wykonania robót 

1,9%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 13 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót 

1,8% wynagrodzenia umownego brutto, określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 12 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót 

1,7%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 11 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót. 

1,6%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 10 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót. 

1,5%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 9 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót. 

1,4%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 8 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót. 

1,3%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 7 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót. 

1,2%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 6 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót. 

1,1%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 5 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót 



1,0%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 4 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót 

0,9%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 3 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót 

0,8%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 2 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót 

0,7%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 1 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót 

0,6%  wynagrodzenia umownego brutto określonego § 1 ust. 3 – dla Wykonawcy, który zgodnie z 

§ 2 zobowiązał  się do skrócenia terminu realizacji usługi o 0 dni, za przekroczenie terminu 

wykonania robót 

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) 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 § 5 ust. 6 umowy w wysokości  

     500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

e) niewykonanie obowiązku określonego w § 5 ust. 7 umowy w wysokości 500,00 

     za każdy dzień zwłoki, 

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 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych   

    okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia   

     należnego mu z tytułu wykonywania części umowy. 

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

wystąpienia przez Zamawiającego  z żądaniem zapłaty. 

4. Naliczone kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 

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

Stron może   żądać   odszkodowania   uzupełniającego   na    zasadach   ogólnych określonych 

w Kodeksie cywilnym. 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 

kserokopię opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie niższą niż 200 000 zł, wraz z 

dowodem opłacenia składek na ubezpieczenie lub innego dokumentu potwierdzającego 

obowiązywanie polisy OC.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania 

umowy. W sytuacji przedłużenia się okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji 

niezawinionej przez Wykonawcę), jest on zobowiązany do przedłożenia stosownej polisy 

(bądź aneksu do polisy) co najmniej na zakładany, przedłużony okres realizacji umowy. 

Przedmiotowy projekt polisy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca 

musi przedłożyć co najmniej na 7 dni przed końcem obowiązywania dotychczasowej 

polisy. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej terminu Zamawiający będzie 



uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i na rachunek Wykonawcy oraz 

potrącenia wynikających stąd kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 

§ 2 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 

oraz 2 powyżej przez cały okres realizacji umowy, w pełnej wysokości. W sytuacji 

skonsumowania kwoty ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do odnowienia polisy, w terminie gwarantującym zachowanie ciągłości 

ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w 

stanie przedstawić dowodów zawarcia polis, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub 

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

wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 

wstrzymania umowy 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. 

 

§8 
1. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego każdorazowo o terminie 

przystąpienia do wykonywania prac na danej drodze w celu protokolarnego przekazania pasa 

drogowego oraz odbioru oznakowania. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego oznakowania i zapewnienia właściwej 

organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac. 

3.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność i przyjmuje wszelkie konsekwencje 

wynikające z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 

2020 poz. 55 z późn. zm.) za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem 

cięć sanitarnych oraz technicznych drzew. 

 

§9 

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

miesięcznego okresu wypowiedzenia na podstawie oświadczenia o wypowiedzeniu 

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

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, oprócz przesłanek wprost określonych w innych postanowieniach 

umowy, jeżeli: 

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

podpisania; 

b) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku    

Wykonawcy lub jego znacznej części; 

c) Wykonawca realizuje obowiązki wynikające z umowy w sposób niezgodny  

z postanowieniami  niniejszej umowy lub poleceniami Zamawiającego, po 

wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do prawidłowej realizacji umowy i 

upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, który nie może być krótszy 

niż 7 dni. 



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. 

 

§10 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych podwykonawców, którym 

powierzył wykonanie usług objętych niniejszą umową. 

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. 

       Wykonawca wykona następujące usługi przy udziale podwykonawców: 

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

            (rodzaj usług i nazwa firmy)  

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

            (rodzaj usług i nazwa firmy) 

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 określonych w 

SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca bądź 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. 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 § 2 umowy, może zaś stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy 

bez zachowania terminów wypowiedzenia.  

 

 

§11 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp, jak również okoliczności 

wskazanych w ust. 4 poniżej, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień 

niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają 

formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian. 



3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, 

przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, zgodnie z art. 

509 § 1 i nast. k.c. 

4. Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, wskazanych w § 3 ust. 1 umowy w 

przypadku: wystąpienia przestojów w realizacji umowy z winy Zamawiającego; 

termin wykonania przedmiotu umowy zostanie w takiej sytuacji przedłużony o czas 

trwania przestojów;  

b) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie 

mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 1 umowy, terminy te mogą ulec 

przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, stosownie 

udokumentowanych przez Wykonawcę.  

Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, o których mowa powyżej, rozumie się 

zdarzenie, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani 

którym nie mogą przeciwdziałać, w tym: 

 długotrwałe opady deszczu, śniegu, gradu, długotrwałe niskie temperatury, trąba 

powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne niekorzystne warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające przez okres co najmniej 14–u dni 

kalendarzowych prawidłową realizację usług określonych  w umowie, w 

szczególności ze względu na technologię ich wykonania przy zapewnieniu 

odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi normami lub 

przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

 wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a 

powodujących  brak możliwości realizacji przedmiotu umowy, w wyniku których 

zachodzi konieczność  zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź konieczność 

odejścia od  standardowo przyjętej technologii realizacji inwestycji; 

 działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

 zawieszenie wykonania umowy przez Zamawiającego; 

c) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;  

d) uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej umowy; 

e) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany do umowy o charakterze 

informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji umowy, w szczególności 

dotyczącej numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, osób 

upoważnionych do komunikowania się, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie 

prawidłowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami telefonów, adresów poczty 

elektronicznej itp., 

f) wystąpienia konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sposób 

określony w SIWZ, w tym zmniejszenia drzew przewidzianych do wycinki, 

g) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w 

tym COVID-19 (wirus  SARS-CoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii 

lub stanu wyjątkowego, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem 

potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi 

oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć: 

- zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

- zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 



- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 powyżej, wymaga podpisania przez obie 

Strony stosownego aneksu oraz wskazania w preambule aneksu okoliczności 

uzasadniających dokonanie zmiany. 

6. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub 

Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz 

wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania zmiany do umowy. 

7. Zmiana do umowy wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

 

 

§12 

1. 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 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 5 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 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 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. 

 

§13 

Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§14 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego (wprowadzonych w związku 



z COVID-19), wprowadza się następujące zalecenia (stosowanie się do poniższych 

zaleceń nie stanowi zmiany umowy): 

a) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie 

elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: 

……………………………….. (za niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez drugą 

Stronę). Przy czym, Zamawiający wskazuje, że dokumenty elektroniczne winny być 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przesłania skanu 

podpisanego dokumentu, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu oryginału 

pisma w formie papierowej, w możliwie najwcześniejszym terminie.  

b) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może 

ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać od 

Wykonawcy przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa (np. zachowania 

odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne na koszt każdej ze 

Stron). Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób przebywających na spotkaniu 

złożenia oświadczenia, z którego przede wszystkim wynikać będzie, że osoba 

uczestnicząca w spotkaniu oraz żadna osoba jej bliska nie przebywała w okresie 

ostatnich 14 dni za granicą, nie jest objęta przymusową kwarantanną lub nadzorem 

sanitarno-epidemiologicznym; 

c) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowując je 

do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa.  

§15 

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 ust. 2 powyżej dalsze postępowanie zostaje skierowane do 

sądu powszechnego 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego  

 

§16 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

b) Oferta Wykonawcy z formularzem cenowym 

§17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                WYKONAWCA: 


