
UMOWA NR DTiZP /201/...../2020
(projekt)

w dniu ….........2020 r. w Trzebnicy pomiędzy:
Powiatem  Trzebnickim,  ul.  Ks.  Dz.  W.  Bochenka  6,  55-100  Trzebnica  NIP:  915-16-05-763  -
Zarządem Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica, w imieniu którego
działa:
1. Paweł Kaźmierczak – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
przy kontrasygnacie
2. …..................................– Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
................................................................................................
reprezentowaną przez:
….................................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  zgodnie  z  art.  4  pkt  8  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) i w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje
się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  wykonanie zapytania ofertowego w zakresie  czyszczenie
kratek  wpustowych  i  studzienek  oraz  mechaniczne  sprzątanie  ulic  dróg:wojewódzkich  w
miejscowościach  przy DW  340,  342, droga wojewódzka Wrocław – Trzebnica – Węzeł Dębnica. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności mechaniczne oczyszczenie :
     2.1.  jezdni przy krawężniku, zatok autobusowych i parkingowych przyległych  do jezdni,
     2.2.  ręczne lub mechaniczne oczyszczenie wpustów ulicznych i studzienek.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 oraz warunki jego wykonania

określa:
3.1. Oferta Wykonawcy - załącznik  nr 1 do umowy 
3.2. Wykaz ulic do sprzątania.

4.   Miejsce składowania i utylizację uprzątniętego materiału  zapewni Wykonawca.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy,

w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 24.04.2020r.

§ 3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, sprzęt oraz doświadczenie niezbędne do wykonania

przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie.
3. Wykonawca zobowiązany jest  do powiadomienia  osoby wskazanej w § 5 niniejszej umowy

o terminie rozpoczęcia  i zakończenia sprzątania nawierzchni i czyszczenia wpustów na danym
odcinku drogi.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy  zgodnie z:
4.1.  obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym,
4.2.   wytycznymi podanymi przez Zamawiającego.



§ 4
1.  Na podstawie złożonej oferty, która stanowi składnik niniejszej umowy ustala się następujące  

stawki ryczałtowe wynagrodzenia za: 
- wykonanie czynności umownych w stosunku ulic – 1m2

netto ….. zł/m2 + VAT 8% tj …...zł = brutto …...... zł/m2 

- wykonanie czynności umownych w stosunku wpustów ulicznych i studzienek – 1 szt. netto
…........ zł/szt. + VAT 8% tj …........ zł = brutto …....... zł/szt.

2. Stawki jednostkowe brutto wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania
umowy   bez względu na obowiązujące stawki VAT.

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilość jednostek obmiarowych podanych w ofercie
do  rzeczywistych  potrzeb  ustalonych  w  oparciu  o  prowadzone  przeglądy  ulic  przez
Zamawiającego oraz rozliczenie prac na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.

4.  Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  zostanie  rozliczone  na  podstawie
faktycznej ilości wykonanych robót wynikająca z podpisanego i zatwierdzonego protokołu
odbioru robót.

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn cen
jednostkowych  określonych  w  ust.  1  i  ilości  potwierdzonych  przez  Zamawiającego  metrów
kwadratowych posprzątania ulic oraz ilość sztuk wyczyszczonych studzienek.

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę na następujące dane: 

  Dla Zamawiającego:
Nabywca - Powiat Trzebnicki, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica NIP: 915-16-05-763
Odbiorca - Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica,
Dla Wykonawcy:
….............................................................................................................................................
   w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez osobę wskazaną

do  nadzorowania  usług i zatwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei we Wrocławiu.

7.   Do faktury należy załączyć   wykaz posprzątanych ulic  oraz wpustów ulicznych i  studzienek
uwzględniający ilość jednostek obmiarowych. 

8. Faktura płatna będzie z konta Zamawiającego w ciągu 30 dni licząc od daty jej  otrzymania.
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy prowadzony przez bank …....... nr konta......................................................................

§ 5
1. Zamawiający wyznacza do nadzorowania usług Pana Ryszarda Paprotnego – pracownika ZDP w

Trzebnicy,  który  będzie  czuwał  nad  prawidłowym  wykonaniem  przedmiotu  umowy  i
potwierdzeniem wykonania.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  prawidłowości  wykonania  przedmiotu  umowy,
o którym mowa w § 1.

3. Jeżeli  w  trakcie  kontroli  Zamawiający  stwierdzi,  że  Wykonawca  wykonuje  usługi  niezgodnie
z warunkami zamówienia oraz poleceniami osoby nadzorującej usługę to może  odstąpić od całości lub
części umowy(natychmiastowe odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy) bez konieczności zakreślania
dodatkowego terminu dla usunięcia naruszenia. Prawo odstąpienia może być wykonane w ciągu 7 dni od
dnia stwierdzenia naruszenia.

4. Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  będące  następstwem
nienależytego wykonania Zamówienia  lub braku jego wykonania  i zobowiązuje się pokryć je w



pełnej wysokości.

§ 6
Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań
wynikających  z  umowy  w  formie  kar  umownych  w  następujących  wypadkach  
i wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 4 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za rozwiązanie umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia netto,
o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający

w wysokości  10 % wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.
b) za zwłokę w zapłacie faktur – odsetki w wysokości ustawowej dla płatności nieterminowych

3. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W razie zaistnienia 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 10 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  Wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych lub
odszkodowania.

5. Niezależnie  od  okoliczności  wskazanych  w  kodeksie  cywilnym  w  zakresie  odstąpienia  od
umowy, zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeśli wykonawca nie rozpocznie robót w 5
dni kalendarzowych od dnia wydania terenu budowy, jak również w przypadku, gdy przerwie
wykonywanie  robót  na  okres  3  dni  roboczych.  Zamawiający  ma  prawo  do  odstąpienia  od
umowy w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia  na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) usługi  objęte  umową,  urządzenia  oraz  wszelkie  mienie  ruchome związane  bezpośrednio

z wykonawstwem robót,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym także
ruchem pojazdów.

§ 8
Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, Za-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC


mawiający informuje, iż administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz pracowni-
ków, zleceniobiorców, osób przy pomocy których Wykonawca wykonuje niniejszą umowę,
w tym ewentualnych jego podwykonawców i dostawców, jest Wykonawca.

2. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, ocena złożonej oferty na wykonanie zamówienia pu-
blicznego,  podjęcie  stosownych działań przed zawarciem umowy oraz wypełnienie  obo-
wiązku prawnego ciążącego na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynności: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji,  przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie roszczeń. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (skorzysta-
nie z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą postanowień umowy w za-
kresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych).

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-
nych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak
również prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Wykonawcy  nie przysługuje: prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w
art.  20  RODO ani  na  podstawie  art.  21  RODO prawo sprzeciwu  wobec  przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. b/ i lit. c/ RODO.

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawar-
cia i realizacji umowy. 

8. Dane udostępnione przez Wykonawcę nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trze-
cim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9. Dane udostępnione przez zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzecie-
go lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania zadań wskaza-
nych w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania
dokumentów oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umo-
wy lub z innego tytułu.

12. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę oraz poinformować swoich pracowników, zle-
ceniobiorców, osoby przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym ewentualnych
podwykonawców i dostawców, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiającego,
dla celu wskazanego w ust. 3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca  zobowiązany jest
do przedstawienia dowodu poinformowania tych osób, jak i dowodu wyrażenia przez nie
zgody na przekazanie ich danych Zamawiającemu. 

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy z zastrzeżeniem § 5 niniejszej umowy mogą być

dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie  przepisy

ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.



3.  Wszelkie  spory  wynikłe  z  treści  i  realizacji  umowy będą  poddane  sądowi  właściwemu  dla
siedziby  Zamawiającego.

4. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu należności za wykonane prace nie
mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej
formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA


