
Załącznik nr 10 

UMOWA NR .................(projekt) 

 

Niniejsza umowa zawarta w  dniu ……2020 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” lub „ZDW w Opolu”, 
reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………………….. - Dyrektora  

Na podstawie uchwały Nr……… Zarządu Województwa Opolskiego z dnia……………….w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu   
a  
……………………………………………………….. 
………….……………………………………………. 
NIP  ……………..;     KRS  ………………;  REGON ………………. 
 
reprezentowanym przez: 
1 . ……………………………………………. 

2 . ……………………………………………. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”. 

W wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – tekst 
jednolity ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej 

podstawie wykonaniu robót budowalnych zadania pn.:  

„Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich 

będących w administracji ZDW Opole” z podziałem na zadania: 

Zadanie nr …..... -………………………………………………………………………………………….. 

- w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej również SIWZ), Programie funkcjonalno – użytkowym, które stanowią integralną 
część umowy. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, 
opracowanie i złożenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosku  
o pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami 
i uzgodnieniami do uzyskania zgody budowlanej. 



b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

c) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – uzgodniony i zatwierdzony przez organ 
zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 

d) Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem 
na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 

e) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej.  

f) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie  
z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186  
ze zm.) 

g) Materiały, o których mowa w pkt. f) powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 
r. poz. 2215 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w PFU. 

h) Wykonanie robót budowlano - montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji budowalnej  
i decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.  

§ 2 
Termin wykonania 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości do dnia 16.11.2020 r. 
2. Wszystkie opracowania dokumentacyjne wynikające z przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona 

w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie całości zadania inwestycyjnego.  
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu określonego w umowie, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak 
niż o czas trwania tych okoliczności.  

4. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 powyżej, rozumie się zdarzenie, 

których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, 

w tym: 

1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, 

trzęsienie ziemi  oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej 

7–u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót 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; 

2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak możliwości 

realizacji robót budowlanych, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy 

Wykonawcy, bądź konieczność odejścia od  standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; 

3) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

4) wystąpienie niewybuchów, których procedura usunięcia uniemożliwia przez okres co najmniej 7-u dni 

kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się na kwotę: 



brutto (z podatkiem VAT)……………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………… zł) 

w tym: 

kwota netto ……………… zł 

( słownie: ………………………………………………………………… zł) 

podatek od towarów i usług VAT …………………………. zł 

( słownie: ………………………………………………………………… zł) 

2. W przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z elementów (poz. 1 ÷ 7 formularza 

cenowego) wartość umowna ulegnie stosownej zmianie przy uwzględnieniu cen zawartych  

w formularzu cenowym w formie aneksu. 

 
 
 

§ 4 
Przedstawiciele Stron i personel Zamawiającego 

1. Wykonawca wyznacza Pana / Panią ………………… do kierowania pracami stanowiącymi 
przedmiot umowy.  

2. Zamawiający wyznacza Pana / Panią …………………. do koordynowania realizacji obowiązków 
umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 4 ust. 2. 
4. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 

zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  
 

§ 5 
Odbiór robót  

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.  
2. Odbiór końcowy dokonany będzie przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela  

w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości 
do odbioru. O terminie odbioru Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

3. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: protokoły odbioru  
i badań, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, atesty wbudowanych 
materiałów.  

§ 6 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca winien posiadać polisę lub inny dokument potwierdzający, że on jest ubezpieczony  
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na min. 60.000,00 PLN, obejmującą cały okres realizacji zamówienia. W przypadku 
kiedy okres ubezpieczenia będzie się kończył w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się do zachowania ciągłości ubezpieczenia.  

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa  
w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.   

§ 7 
Gwarancja jakości, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i prawne na 
na przedmiot umowy. 

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ……… lat.  



3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 36 miesięcy (3 lata) zaś 
okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji jakości, wskazany w ust. 2 
powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie może wynosić mniej niż okres wskazany 
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (min. 5 lat). 

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych Robót 
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, od dnia następnego po 
potwierdzeniu ich usunięcia,  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed 
upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

 
 

§ 8 
Płatność i zabezpieczenie  

1. Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 100% wartości umownej brutto na rzecz Zamawiającego 
wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy, na konto podane  
na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Zamawiający nie dopuszcza częściowej płatności za wykonanie zadania. 
4. 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.  Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
     5 %   ceny  całkowitej brutto podanej w  ofercie tj.  …………………………… PLN 
     (słownie: ……………………………………………. …./100  PLN.) 
     w formie  ……………………. najpóźniej w dniu podpisania umowy.  
6. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w  

terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych, o ile nie 
stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia  
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.  

7. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń  
z tytułu  rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub  
kilka form,  o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9.  Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez  
      zmniejszenia jego wartości. 
10. W przypadku   zawarcia   przez   Strony    aneksu   przedłużającego   termin   zakończenia    robót  

budowlanych o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy wykonawca ma obowiązek przed upływem okresu 
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jednak 
nie później niż w dniu podpisania aneksu, przedłużyć okres ważności ww. zabezpieczenia lub 
przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do 



zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. W 
przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej terminu Zamawiający będzie zobowiązany do 
dokonania wypłaty całej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przedłużone lub 
nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno nastąpić na dalszy dodatkowy okres 
niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót 
inwestycyjnych. 

11.  Wykonawca, w razie stwierdzenia   w   trakcie odbioru   końcowego    wad przedmiotu umowy, ma  
       obowiązek   przed upływem okresu ważności  zabezpieczenia   należytego   wykonania umowy, o  
       którym mowa w ust.5, przedłużyć okres  jego ważności   lub   przedłożyć   Zamawiającemu   nowe  
      zabezpieczenie na dalszy dodatkowy  okres   niezbędny do  usuwania takich wad.  Niewywiązanie  
      się przez  Wykonawcę z   tego   zobowiązania   uprawnia   Zamawiającego do   naliczenia   wobec  
      wykonawcy   kary   umownej, o której  mowa w § 9 ust. 1e   oraz do   dodatkowego   uruchomienia  
      obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy,   o którym  mowa w ust. 5     
      powyżej w celu pokrycia roszczeń   Zamawiającego   z tytułu     nienależytego  wykonania  umowy. 
12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie zobowiązany najpóźniej na  
      14 dni  przed upływem okresu ważności  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy o  którym  
      mowa   w ust. 3 powyżej   przedłużyć   okres    ważności   tego    zabezpieczenia   lub   przedłożyć  
      zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do  usuwania  takich  
      wad. Niewywiązanie   się   przez wykonawcę   z tego  zobowiązania uprawnia  Zamawiającego do  
      uruchomienia   obowiązującego   jeszcze zabezpieczenia   w celu pokrycia roszczeń związanych z  
      usunięciem takich wad. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
a. za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1  

albo usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wartości 
wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

b. za odstąpienie przez Zamawiającego od wykonania umowy z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego (art. 635 k.c.) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.  

c.    karę   umowną   w kwocie 1 000,00 zł za niewykonanie   w  terminie   obowiązku określonego w §  
       10 ust. 4 umowy,  
d.    karę umowną     kwocie 1 000,00 zł za każde   niewykonanie  obowiązku  określonego w § 10 ust.  
       5 umowy, 
e.   karę umowną   w wysokości 0,1% wynagrodzenia   umownego  brutto, o  którym mowa w § 3 ust.1   
       umowy, w   przypadku   niewykonania obowiązku, o którym  mowa w § 8 ust. 11 umowy za  każdy    
      dzień  opóźnienia,  licząc   od  dnia    wyznaczonego przez Zamawiającego, 
g.   karę    umowną   w     wysokości     5 000,00 zł, w     przypadku     powierzenia przez Wykonawcę  
      wykonywania    robót   objętych   umową    podwykonawcy    robót    budowlanych   oraz dalszemu  
      podwykonawcy   robót budowlanych, co do których Zamawiający   wniósł sprzeciw, zgodnie z § 11  
      ust. 1 umowy, 
h.  karę   umowną  w wysokości 0,1%   wynagrodzenia   umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1  
     umowy, w    przypadku   braku    zapłaty   lub    nieterminowej   zapłaty   wynagrodzenia należnego  
     podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom, za każde takie naruszenie, 
i.   karę   umowną   w wysokości 0,1% wynagrodzenia   umownego  brutto, o którym mowa w § 3 ust.1  
     umowy, w   przypadku   nieprzedłożenia   do  zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  
     której przedmiotem są  roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach określonych w § 11  
     umowy, za każde takie naruszenie, 
j.   karę   umowną w wysokości 0,1%   wynagrodzenia    umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1  
     umowy,  w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej   za zgodność z  oryginałem  
     kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o którym mowa w § 11 ust. 12 umowy, 



k.  karę umowną   w wysokości 0,1%  wynagrodzenia   umownego   brutto, o którym mowa w § 3 ust.1  
     umowy, w   przypadku   braku   zmiany   umowy o    podwykonawstwo   w  zakresie terminu zapłaty   
    wymagalnych    należności     podwykonawcy  za   wykonane   i    odebrane    roboty ujęte umową o  
    podwykonawstwo, zgodnie z § 11 ust. 8  umowy, 
  
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości brutto zamówienia, za 
wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3 i 4. 

3. Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów stosowanych 
przez Wykonawcę z materiałami zadeklarowanymi w ofercie. Takie rozwiązanie rodzi skutki 
określone w pkt. 1b. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 
14 dni od dnia zajścia zdarzenia, o którym mowa w zd. 1. 

4. 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 części wykonanych prac. 

 
 
 

§ 10 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno – prawnej wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w tym w szczególności pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenie budowlane. 

b) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.  
c) Zapewnienie obsługi geodezyjnej.  
d) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.  
e) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 

że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodnie z umową  
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy. 

f) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom kreślonym w art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) 

g) Ponoszenie pełniej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów. 

h) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosownych materiałów i urządzeń.  

i) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowalnego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentacji 
powykonawczej.    

j) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego w 
trakcie trwania gwarancji jakości lub rękojmi za wady w terminie wskazanym przez 
Zmawiającego.   

k) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w 
ramach  niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru 
końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest  obowiązany okazać aktualną 
opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 
ubezpieczenia.  



l) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość lub termin wykonania przedmiotu umowy.  

m) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

n) Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem  
są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy 
lub usługi i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 mniejszej umowy.  

o) Przedłożenie Zamawiającemu protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców.  
p) Opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót a także powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze 
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.  

q) Wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia,  
a następnie wprowadzenia tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie  
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.: dalej Kodeks pracy) osób 
wykonujących czynności wymienione w tabeli przedstawionej w pkt. 8.13 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

4. 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 zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  w rozumieniu art. 22 
§ 1 ustawy Kodeks pracy. 

5. 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 tabeli przedstawionej w pkt. 
8.13. 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. 8.13. specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia 
(zanonimizowania) danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji 
przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać dane osobowe pracowników). 
Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w 
zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych 
dokumentów. 

5a)  Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym nieprzedstawienie przez 
Wykonawcę    wymaganego oświadczenia zgodnie z ust. 3 powyżej oraz dokumentów zgodnie z 
ust. 4 powyżej, może stanowić podstawę: 

a) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 60 
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy bądź 

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. c) umowy lub § 9 ust. 
1 pkt d) umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami branżowymi, 
co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca wyznacza Panią/Pana 



……………………….. do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, który zrzeszony jest 
we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6 powyżej w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób), musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ na etapie postępowania 
przetargowego. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza akceptację. 

8. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 powyżej 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

9. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust.  
6 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy. 

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w 
ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszej umowy 
może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy. 

§ 11 
Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych pod warunkiem 
niezgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej 
(lub jej projektu), pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy robót 
budowlanych.  

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy 
robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim obowiązki określone w art. 6471 
Kodeksu cywilnego oraz art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszej umowy.  

3. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy  
z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 
ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania 
części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców (Wykonawca podaje 
wyłącznie, jeżeli na dzień podpisania niniejszej umowy są już znane): 

a) .………………………………………………………................................................ 
            (rodzaj robót i nazwa firmy) 

b) ……………………………………………………………………..………….............. 
            (rodzaj robót i nazwa firmy) 



Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców nie 
oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury 
określonej poniżej  
w niniejszym § 11 umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania 
części wykonania robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu 
dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo 
w niniejszym § 11 umowy.  

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą (odpowiednio 
także  
z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, kolejnym dalszym 
podwykonawcą, etc. każdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, 
należy przez to rozumieć również kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszemu 
podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 
podwykonawcę) robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 
Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) 
przed przystąpieniem do wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni  
od doręczenia do Zamawiającego zgłoszenia, Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu 
podwykonawcy (odpowiednio również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę) lub zgłosił w tym terminie, w formie pisemnej, zastrzeżenia 
do przedłożonych, zgodnie z ust. 7 poniżej, dokumentów.  

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego 
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych (lub odpowiednio dalszy 
podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu: 

a) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź projekt zmiany 
umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co do której nie wniósł on 
sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, określający w 
szczególności: wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego 
podwykonawcy), oraz 

b) kosztorys podwykonawcy. Ceny jednostkowe w kosztorysie podwykonawcy nie mogą być 
wyższe  
od odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 
pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub wniesienia zastrzeżeń  
do projektu umowy podwykonawczej, oraz 

c) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z treścią umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. Każdorazowo Zamawiający może wyrazić swój sprzeciw co do powierzenia podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych do realizacji lub zgłosić zastrzeżenia  
do przedłożonych, zgodnie z ust. 7 powyżej, dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 
powyżej (30 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Sprzeciw skutkuje 
jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy 



(odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych.  

10. Zamawiający może wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 powyżej,  
w szczególności w sytuacji, gdy: 

a) termin wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedłożonej 
umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub w projekcie umowy z podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) będzie dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej,  

b) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy z podwykonawcą 
(dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 

c) Zamawiający może także wyrazić sprzeciw lub zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy 
podwykonawczej, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca 
(odpowiednio dalszy podwykonawca) zaniecha obowiązkom wskazanym w ust. 7 powyżej lub 
w sytuacji, gdy treść przedłożonych, zgodnie z ust. 7 dokumentów, jest sprzeczna z umową 
podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą bądź w każdym innym uzasadnionym przez 
Zamawiającego przypadku. 

11. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zarówno 
robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający 
wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w ust. 9 powyżej. 
Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac danemu 
niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy): 

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) 
zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie realizowana umowa zawarta 
pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz 

b) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do: 

 odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o której 
mowa w § 9 ust. 1 lit. b umowy albo 

-  naliczenia kary umownej względem Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, o 
którym mowa w tiret pierwszym powyżej.  

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej Zamawiający 
może każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu 
jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawcę lub dalszego niezatwierdzonego 
podwykonawcę w stosunku, do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 9 
powyżej, nie później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000,00 zł netto.  



14. W przypadku, o którym mowa w ust.13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 8 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto. 

15. Przepisy ust. 6 - 14 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.16 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 powyżej. Zamawiający 
informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
  

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19 powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust.16 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.16 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

23. 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 zamówienia o którym mowa  
w § 2 ust. 1 umowy. 

24. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego 
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz 
wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania  
w ramach podwykonawstwa.   



      Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je  
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie 
przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje/bądź 
nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

25. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, o których 
mowa w art. 22a ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych  zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

26. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy podwykonawcom, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub części 
wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom 
wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną 
odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający 
zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców 
niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz  
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

 

§ 12 
Dane osobowe 

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: 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 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 

1. Powierzenie przetwarzania danych w ramach niniejszej umowy zostanie uregulowane odrębną 
umową powierzenia danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje do: 
a) zachowania należytej  staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy,  
b) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych 

i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych 
osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych 
informacji i ich źródła, 

c) zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdym nieupoważnionym 
dostępie do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność 
lub bezpieczeństwo danych. 

§ 14 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian 
wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te 
są korzystne dla zamawiającego.  

3.   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. Powyższe może również dotyczyć przekazania terenu budowy. 
Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny być one zawarte w formie pisemnej; 

b) Zamawiający może wymagać, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania związane z 
realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości technicznych każdej ze Stron, za pomocą 
telekonferencji lub wideokonferencji; 

c) 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; 

d) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowując je do 
zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

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

stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost w niniejszej umowie, jak również w 

poniżej określonych sytuacjach: 



a) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;  

b) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same 

warunki jakie musiał spełniać podwykonawca pierwotny); 

c) uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej umowy; 

d) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od opracowanych zasobów geodezyjnych 

(podkłady mapowych) dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; 

e) w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć dopuszcza się wprowadzenie zmian  

za zgodą Zamawiającego; 

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

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

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

Wykonawcy; 

h) konieczności wprowadzenia zmian w związku z okolicznościami opisanymi w art. 142 ust. 5 Pzp; 

i) 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. 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 aneksu do umowy. 

6. W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacji  

     zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp, Strony   

     uznają za dopuszczalne i wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokołu  

     Konieczności na przedmiotową okoliczność. 

 
§15 

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

§16 
Prawo właściwe dla umowy 

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.      

§17 
Rozstrzyganie sporów 

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 dnia 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 dla siedziby Zamawiającego. 

§18 
Załączniki do umowy 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym  kosztorys ofertowy) 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami 

3) program funkcjonalno - użytkowy 

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 

1) Umowa wraz z specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami oraz 
oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) Inne dokumenty wynikające z  umowy wraz ze zmianami. 

§ 19 
Zakaz cesji 

Wynagrodzenie umowne może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelności- art. 509 
kc.) wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 19 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – oryginałach, w tym dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

Zamawiający:                                                                 Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do umowy                                                             ……………………….., dnia ……………………….. 

 

GWARANCJA JAKOŚCI  -   WZÓR 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu………………..… 

1. Zamawiający: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 

541412421 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 

000126528 

2. Wykonawca: ................................................................................................................................, 

3. Umowa nr _______________________ 

4. . Przedmiot umowy: 

 

„„Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich 

będących w administracji ZDW Opole” z podziałem na zadania: 

Zadanie nr …..... -………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Przedmiot gwarancji: łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały 

wykonane w ramach wymienionej umowy. 

6. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji: 

a. dwie latrnie ustawione asymetrycznie zasilanie z sieci 

b. oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe 

c. łączna powierzchnia chodników i płyt integracyjnych 

d. ................................................... 

ponadto gwarancją objęte są wszystkie roboty towarzayszące. 

7. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok ..............  

8. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu cenowym wynosi 

…..  lat (ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o gwarancji, należy przez to rozumieć również rękojmię za 

wady) 

9. Warunki gwarancji jakości: 

9.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie 
z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi. 

9.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych Robót. 

9.3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ..................., od dnia następnego licząc 

od daty wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

9.4. Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności odbioru 

końcowego robót oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgłoszonych  przez Zamawiającego nie później niż 

w ciągu 14-u dni od ujawnienia wady,  pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. 

9.5. Ustala się terminy usunięcia wad: 

a. Jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu  

(w tym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) – niezwłocznie, lecz nie później jak w 

ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia, 

b. Zamawiający, wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona jest  

od warunków atmosferycznych. 



c. W odniesieniu do wad innych, niż wymienione w ppkt. a, Zamawiający wyznaczy termin ich 

usunięcia przy uwzględnieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz mając na uwadze uwarunkowania 

techniczno – organizacyjne oraz technologię usuwania wady/wad. 

9.6.  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

9.7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej 

rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca 

wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

9.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

9.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części. 

9.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający 

zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, protokołu 

odbioru końcowego i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania. 

9.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu 

wad. 

9.12. Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad  

nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi 

z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

10. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi  

za wady robót budowlanych. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

 

 

 

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

         Udzielający gwarancji jakości               Przyjmujący gwarancję jakości  

 upoważniony przedstawiciel Wykonawcy            przedstawiciele Zamawiającego     

 

 

 

 
 
 


