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PROJEKT UMOWY 
 

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 / Zastępcę Dyrektora 

na podstawie Uchwały Nr 3173/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi / Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu  

a..................................................................................  

zwanym Wykonawcą  

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

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

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

tekst jednolity; dalej również ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§  1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia  „Zimowe 

utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Opolu  w sezonie zimowym 2020/2021 – Baza Grodków” zgodnie z ofertą i specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

2.  Usługi zimowego  utrzymania  jezdni i chodników  będą polegać na: 

a) zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu jezdni i chodników, placów, parkingów itp, 

b) utrzymaniu w sprawności technicznej sprzętu, osprzętu i nośników z obsługą 

przewidzianych do zimowego utrzymania dróg oraz zapewnieniu ich dostępności, w 

sytuacjach określonych w SIWZ, dla Zarządu Dróg Wojewódzkich - Oddziału 

Terenowego w Grodkowie, 

c) zapewnieniu przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo remontowej dla środków 

transportowych oraz maszyn stosowanych do robót zimowego utrzymania dróg we 

własnym zakresie, 

d) załadunku materiałów do zwalczania śliskości własnym sprzętem, 

e) wykonaniu mieszanki piaskowo-solnej, 

f) utrzymaniu sprzętu w ciągłej sprawności przez okres świadczenia usługi, a w przypadku 

ewentualnych awarii - naprawy na koszt własny. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług i standardu zimowego utrzymania 

dróg o ile zajdzie taka konieczność podyktowana okolicznościami nadzwyczajnymi. 
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4. Załącznikami niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są: formularz ofertowy oraz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacje Techniczne. 

 
 

§ 2 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie usług określonych w § 1 niniejszej umowy 

kwotę, która zgodnie z ofertą maksymalnie będzie wynosić : 

     netto  ....................... zł 

     podatek VAT 8 % ................................. 

     brutto ........................ zł  
     słownie: ................................................................................................... 

2. W każdym roku kalendarzowym wynagrodzenie będzie mogło być wypłacane do wysokości 

obowiązującego planu finansowego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego wykorzystania usług zawartych w umowie, 

w przypadku wystąpienia łagodnych warunków atmosferycznych, a Wykonawcy z tego tytułu 

nie przysługują żądne roszczenia. 

4. W przypadku wyczerpania kwoty podanej w ust. 1 przed terminem zakończenia umowy, umowa 

ulega rozwiązaniu bez obustronnych roszczeń. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług 

stanowiącego nie więcej niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w §2 pkt. 1 płatne będzie Wykonawcy za ilość faktycznie 

wykonanych zgodnie ze ST i odebranych usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

wojewódzkich objętych umową, według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym 

oferty.  

 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania niniejszej umowy do 15 kwietnia 2021 r. 

2. Ustala się, że sezon zimowy, tzn. usługi związane z usuwaniem śliskości zimowej i odśnieżania 

jezdni będą wykonywane w okresie od 1 listopada 2020 r. do 15 kwietnia 2021 r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia oraz skrócenia lub wydłużenia sezonu 

zimowego w zależności od występujących warunków atmosferycznych. 

 

§ 4 

 

 

1. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu wykonywania usług usuwania śliskości zimowej i 

odśnieżania jezdni i chodników będzie podejmował Kierownik Oddziału Terenowego w 

Grodkowie 

2. Nadzór nad realizacją  umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

a) Kierownik Oddziału Terenowego w Grodkowie 

b) Dyżurni Zamawiającego  

Każda z ww. osób posiada kompetencje do wzywania do pracy i odwoływania z pracy zespołów 

roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli pracy, 

a także codziennego potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości 

wykonanej pracy.        
            

§  5 
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1. Wykonawca zapozna się w Oddziale Terenowym w Grodkowie z planem zimowego 

utrzymania dróg  w szczególności ze sposobem przekazywania i przyjmowania informacji i 

decyzji od Zamawiającego. 

2. Do dnia 30 października 2020 r Wykonawca: 

a) dostarczy do ZDW Oddział Terenowy w Grodkowie aktualny  wykaz osób (imię , nazwisko, 

nr telefonu) odpowiedzialnych za realizację usług. Wymienione osoby będą wykonywały 

polecenia i dyspozycje Zamawiającego dotyczące realizacji usług objętych umową. 

b) dokona przeglądu i remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg oraz przekaże 

Zamawiającemu zestawienie sprzętu. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego zatrudnienia 

przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zmianami) osób 

wykonujących czynności wymienione w pkt. 8.7 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. 

3. 

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 pkt. 8.7 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, w tym również kopie umów o pracę poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności, które zostały wymienione w pkt. 8.7 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. W tym celu Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 

zakres obowiązków pracownika). Wykonawca zobowiązany jest do zanonimizowania danych 

osobowych zbędnych dla realizacji powyższej weryfikacji. Zamawiający, wzywając 

Wykonawcę do przedstawienia do wglądu dokumentów określonych powyżej w niniejszym 

ustępie, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów. 

6. Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 3-5, w tym nieprzedstawienie przez        

Wykonawcę wymaganego oświadczenia zgodnie z ust. 4 oraz dokumentów zgodnie z ust. 5,        

może stanowić: 

a)  podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; z uprawnienia Zamawiający może skorzystać w ciągu 30 dni od upływu terminu 

na przedłożenie oświadczenia z ust. 4 lub przedłożenia dokumentów z ust. 5, 

b)  podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną o której mowa w § 12 ust. 1 lit f umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca będzie wykonywać usługi objęte umową na sieci dróg wojewódzkich w Oddziale 

Terenowym w Grodkowie wg planu zimowego utrzymania dróg. W razie wyższej potrzeby, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania sprzętu, którym dysponuje w ramach 

niniejszego zadania, do wykonania usług na terenie ZDW w Opolu, poza drogami Oddziału 

Terenowego w Grodkowie, wg stawek umownych. 

2. Materiał do usuwania śliskości zimowej zapewnia Zamawiający. 

3. Zakupiony przez Zamawiającego materiał do usuwania śliskości zimowej może być 

wykorzystywany przez Wykonawcę wyłącznie na drogach wojewódzkich zarządzanych przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
 

§ 7 

1. Wykonanie usług będzie podlegało monitoringowi za pomocą urządzeń lokalizacji GPS. 
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2. Montaż urządzeń GPS/GSM wykona dostawca systemu monitorowania pracy sprzętu dla 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy w terminie od 02.11 do 14.11.2020 r. podstawi w dniu 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego samochody w celu zainstalowania urządzeń 

służących do monitoringu  pracy sprzętu (lokalizatory GPS/GSM) . 

4. W przypadku uszkodzenia lokalizatora GPS/GSM z winy Wykonawcy lub zmiany samochodu 

w trakcie umowy koszty naprawy i montażu lokalizatora GPS/GSM w nowym pojeździe będzie 

ponosił Wykonawca. 

5. W przypadku awarii samochodów  z zamontowanym GPS/GSM, trwającej od 2 do 7 dni, za 

pracę samochodu zastępczego Zamawiający zapłaci wykonawcy 70% ceny pracy sprzętu 

określonej w formularzu ofertowym. Po upływie wskazanego okresu Zamawiający nie jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę sprzętu zastępczego bez sprawnego 

lokalizatora GPS/GSM. 

6. W przypadku długotrwałej awarii samochodu, trwającej  pow. 7 dni, Wykonawca ma obowiązek 

przemontować  lokalizator GPS/GSM na nowy samochód na własny koszt, po rygorem braku 

zapłaty, o którym mowa w ust. 5.  

 
 

 

§8 

1. Do obowiązków  Wykonawcy należy bezzwłoczne przekazywanie  do Oddziału Terenowego w 

Grodkowie  informacji o: 

a) aktualnych stanach i przejezdności dróg, chodników stwierdzonych w trakcie realizacji 

usługi, 

b) czasie rozpoczęcia i zakończenia prac na poszczególnych odcinkach dróg, 

c) zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, 

d) innych zauważonych zdarzeniach na drogach. 
 

 

§9 

 

W przypadku awarii nośnika lub sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć utrzymanie 

dróg w odpowiednim standardzie sprzętem zamiennym o nie gorszych parametrach technicznych. 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną według kodeksu cywilnego a także ponosi 

wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem: 

a/  nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków dot. pracowników oraz osób trzecich, 

b/ za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w następstwie niewykonania lub nienależytego 

wykonywania usług objętych umową (szczególnie za skutki usług niezgodnych ze 

standaryzacją, czasem podstawienia sprzętu lub urządzeń).  

2. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę. Brak 

wypełnienia obowiązku okazania polisy skutkować może  odmową podpisania umowy przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które 

mogą powstać w związku z  prowadzoną działalnością gospodarczą z sumą gwarancyjną na 

kwotę co najmniej 100 000 zł  w odniesieniu do  jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, 

których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a  polisa ta obowiązywać będzie przez cały 

okres trwania niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo przez cały okres wykonywania 

umowy żądać niezwłocznego przedstawienia mu przez Wykonawcę dowodu podpisania i 

opłacenia ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pełnej wysokości na kwotę 

j.w.  
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4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a/ Usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem usług, 

b/ Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym ruchem 

pojazdów mechanicznych. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac zimowego utrzymania dróg w całości 

bądź ich części, w okresie trwania umowy jeżeli będzie to podyktowane obniżeniem 

otrzymanych z organu założycielskiego środków finansowych na wykonanie przedmiotu 

umowy. Wstrzymanie prac w całości lub części nie będzie podstawą do wysuwania przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego.   

2. Płatność następuje na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę protokołem odbioru częściowego usługi. 

3. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole 

NIP 7543077565 

Odbiorca  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Oddział Terenowy w Grodkowie,  

42-200 Grodków, ul. Wrocławska 58 

 

4. Faktura będzie wystawiana na Oddział Terenowy w Grodkowie, zgodnie z ust. 3 powyżej. 

5. Wykonawca wystawiać będzie  faktury za usługi maksymalnie 2 razy w miesiącu z podziałem na 

usługi wykonywane przy odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi oraz wykonanie mieszanki 

piaskowo-solnej i dyżury sprzętu. 

6. 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).   

7. Datą zapłaty jest data obciążenie rachunku Zamawiającego. 
 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości : 

       a/  300 zł za każdą godzinę przekroczenia czasu podstawienia w miejscu określonym przez 

      zamawiającego sprawnych technicznie i gotowych do realizacji usługi środków sprzętowo- 

      transportowych wyposażonych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej,  

      zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dn.20.06.1997 r (jednolity tekst Dz.U. z  

      Dz.U. z 2020 poz. 110 z  

      późniejszymi zmianami) i wszelkie oznakowania zapewniające 

      bezpieczeństwo ruchu drogowego, liczone od godziny wymaganego podstawienia sprzętu - 

      dla każdej jednostki sprzętowej oddzielnie, 

       b/  300 zł za każde 0,5 godziny przekroczenia od zaoferowanego w ofercie czasu reakcji na  

      podstawienie w miejscu określonym przez zamawiającego sprawnych technicznie i  

      gotowych do realizacji usługi środków sprzętowo-transportowych wyposażonych w  

      ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu  

      drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (Dz.U. z 2020 poz. 110 z  

      późniejszymi zmianami) i wszelkie oznakowania zapewniające bezpieczeństwo ruchu 

      drogowego w przypadku nagłego nieprzewidzianego załamania pogody, liczone dla 

      każdej jednostki sprzętowej oddzielnie,  

        c/ 500 zł za każde podstawienie niesprawnego sprzętu, za każdą jednostkę sprzętową i za  
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       każde zdarzenie 

        d/ 100 zł za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług na chodnikach oddzielnie za 

            usuwanie śliskości zimowej i odśnieżania, za każdy dzień niezrealizowanej bądź źle  

            zrealizowanej usługi. 

        e/ 100 zł  za  każdy dzień  nie   zamontowania   w  terminie    w  samochodzie          urządzenia  

            monitorującego GPS/GSM, 

f/ 1 000,00 zł za niewykonanie w terminie obowiązku określonego w § 5 ust. 4 i 5 umowy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do   

wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

3. W przypadku 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 realizacji części umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żądne roszczenia.  
 

§ 13 
 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć kary 

wyszczególnione w ust. 2 poniżej w przypadku: 

a) nie rozpoczęcia pracy na zaplanowanym uprzednio dyżurze z winny Wykonawcy, 

b) nie rozpoczęcia pracy w czasie do pięciu godzin od wezwania, w przypadku nagłego i 

niespodziewanego pogorszenia się warunków pogodowych, 

c) stwierdzonego protokolarnie rażąco wadliwego wykonania usług niezgodnie ze standardem, 

zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

d) odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie   

umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy ustalonej w oparciu o kwotę określoną w §2 ust.1. 

3 .Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % niezrealizowanej 

części umowy ustalonej w oparciu o kwotę określoną w §2 ust.1. 

 

 

§14 

 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych podwykonawców, którym powierzył 

wykonanie usług objętych niniejszą umową. 

3. Wykonawca wykona następujące usługi przy udziale podwykonawców: 

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

            (rodzaj usług i nazwa firmy) 

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

            (rodzaj usług i nazwa firmy) 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym. W trakcie realizacji 
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zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

5. 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 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. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

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. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 

§15 

 

 

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

nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

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

umocowanych w umowie do dokonywania określonych czynności, nie stanowią zmiany 

umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na 

piśmie, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru. 

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

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w sytuacjach wskazanych wprost w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w ust. 5 poniżej. 

4. Zmiany umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami: 

a) zmiany zostaną dokonane na piśmie w formie aneksu do umowy, 

b) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu do 

umowy, 

c) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności 

wymienionych w ust. 5 poniżej lub co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w przepisach 

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

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

okoliczności: 

a) wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej konieczności zmiany 

któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

tj. np. wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi poza sezonem zimowym, 

b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowego zakresu przedmiotu umowy, polegającego 

na dodatkowym wykonaniu usług odśnieżania lub likwidacji śliskości, prócz ilości wskazanych 

wprost w SIWZ, spowodowanych zaistnieniem ekstremalnych warunków pogodowych. 

Powyższa zmiana jest możliwa pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków 
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finansowych umożliwiających sfinansowanie takiej dodatkowej usługi, 

c) zmiany planu finansowego Zamawiającego,  

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

uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu wszczęcia postępowania zakończonego zawarciem 

umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy, w 

tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 

e) podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, 

wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu  

i istoty umowy, 

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

zawarta, 

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

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

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

personelu Wykonawcy; 

i) konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy 

(zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia) w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z 

przesłanek wskazanych powyżej. 

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

Strony więzi prawnej: 

1) o charakterze niezależnym od Stron, 

2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

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

należytej staranności, 

Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio 

oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, w rodzaju 

wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 6 pkt 

1-3 są spełnione: 

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

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

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

pracownicy i podwykonawcy Wykonawcy; 

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

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

amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności; 

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

powodzie. 

f) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem lub trwaniem 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 usług  

- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

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

przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

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

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków określonych w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w niniejszej umowie. 
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§16 

 

 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując roszczenie do Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w 

ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.  

3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o 

którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do właściwego sądu w Opolu. 

 

 

§17 
 

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

Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§18 
 

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 
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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 
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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.   

 

§19 

 

Wykonawca oświadcza że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§20 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy i 

jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

      Z A M A W I A J Ą C Y                                                         W Y K O N A W C A 

 


