
                                                            PROJEKT UMOWY                              Załącznik nr 10 

 

zawarta w dniu ………..2015 roku,  pomiędzy: 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu 45-231 Opole, ul. Oleska 127,  

NIP: 754-25-57-300 

reprezentowanym przez: 

1. mgr inż. Bogdana Poliwodę   - Dyrektora Zarządu 

zwanym dalej  „Zamawiającym”  

a  

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

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

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

reprezentowanym przez:: 

1 . …………………………………………………….…. 

2 . ……………………………………………………….. 

zwanym dalej  „Wykonawcą” 

w wyniku wyboru „Wykonawcy” w trybie przetargu nieograniczonego strony zawarły umowę 
następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt: 

„Wykonanie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych  

w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  

w roku 2015” 

2. Roboty polegają na wykonaniu oznakowania poziomego dla odcinków dróg wojewódzkich 

na terenie Województwa Opolskiego w zakresie szczegółowym określonym w ofercie 

wykonawcy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

3. Cena umowna zgodnie z ofertą wynosi: 

 

netto (bez VAT)                   -    zł 

brutto (z VAT)           -    zł 

słownie (brutto) : 

 

4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

  a/  oferta, 

 b/  specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za ilości rzeczywiście 

wykonanych i odebranych robót w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

2. Zapłata za wykonane roboty następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu po 

wystawieniu faktury częściowej przez Wykonawcę. 
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3. Należności za wykonane roboty będą regulowane w terminie do 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionych faktur na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie zestawienie robót potwierdzonych 

ilościowo i jakościowo przez Inżyniera lub wyznaczonego przez Zamawiającego osoby. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony umowy protokół 

odbioru ostatecznego całego przedmiotu zamówienia, a w przypadku stwierdzenia usterek po 

ich usunięciu i potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego. 

6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu 

realizacji robót określonego w §3. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysokości 

podatku VAT. 

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% 

 

 

§ 3 

 

1.  Przedmiot zamówienia w całości należy zrealizować w terminie do 30.11.2015 r.; w tym: 

a)  do 14 sierpnia 2015 roku Wykonawca zrealizuje odnowę przejść dla pieszych  

b) do …….. dni Wykonawca zrealizuje zlecone roboty cząstkowe, licząc od następnego dnia 

roboczego po dniu, w którym przekazano pisemne polecenie Zamawiającego do wykonania 

robót cząstkowych zgodnie z ofertą, 

 

2. Wydłużenie terminu wykonania zamówienia może być dokonana w szczególności  

w następujących przypadkach: 

- wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie 

robót zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

po warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin może ulec przedłużeniu o czas 

trwania w/w okoliczności. 

 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający ustanawia Inżyniera w osobie: 

OT Grodków   – Marek Kręcichwost 

OT Głubczyce – Jarosław Chaliński  

OT Olesno  – Henryk Drewniak 

 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego z udziałem Wykonawcy – zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i sporządza, protokół odbioru robót, który podpisują strony 

umowy. 

2. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego wykonania przejść dla pieszych, który nastąpi 

nie później niż 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, polegający na 

sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia na podstawie 

protokołu odbioru robót, (po wykonaniu każdego pisemnego zlecenia zamawiającego na 

wykonanie robót). 

3. Zamawiający dokonuje odbioru częściowego zleconych robót cząstkowych, który nastąpi nie 

później niż 7 dni  od zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia robót, polegający na 

sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia na podstawie 
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protokołu odbioru robót, (po wykonaniu każdego pisemnego zlecenia zamawiającego na 

wykonanie robót). 

4. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego, przed upływem okresu gwarancyjnego dla 

wykonanych poszczególnych robót objętych przedmiotem zamówienia. 

5. Okres gwarancji rozpocznie się w dniu następnym licząc od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru robót osobno na każdą wykonaną robotę przez Wykonawcę.  

6. Po upływie gwarancji liczonej od daty odbioru robót, o których mowa w punkcie 2 i 3, 

Zamawiający dokonuje odbioru pogwarancyjnego, sporządza protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy. 

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie 

trwania gwarancji i rękojmi przez okres 12 miesięcy dla oznakowania wykonanego  

w technologii cienkowarstwowej i 36 miesięcy dla oznakowania wykonanego w technologii 

grubowarstwowej licząc od dnia odbioru oznakowania. 

2. Strony ustalają, iż okres rękojmi wydłuża się na okres gwarancji. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę pod warunkiem uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy 

spoczywają obowiązki określone w art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz art. 143a – 143d 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Przepisy art.143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych nie naruszają praw  

i obowiązków Zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

wynikających z przepisów art.  6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks cywilny.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych podwykonawców, którym 
powierzył wykonanie robót objętych niniejszą umową. 

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: 

      a).………………………………………………………................(rodzaj robót).............. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Wraz z umową zawartą z Podwykonawcą Wykonawca składa do Zamawiającego 
kosztorys Podwykonawcy. 

       Ceny jednostkowe w kosztorysie Podwykonawcy  nie mogą być wyższe  

o odpowiadających im cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

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. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:      
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1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.8. 

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.9, 

uważa się za akceptację projektu umowy   przez zamawiającego.  

11. 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. 

12. Zamawiający,  w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których 

mowa w ust. 9. 

13.   Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem  są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

14. 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  

25.000,- zł.  
15.  W przypadku, o którym mowa w ust.14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust.8, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

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

17. 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.  

18.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.17, 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.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy  

20. 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. 17. 

Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.   

21.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.20, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego,  Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, jeżeli  wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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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. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, których mowa w ust.17, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy sprawie zamówienia publicznego  uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia  publicznego. 

24.  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 § 1 ust. 6. 

25. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy lub 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 Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust2b, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 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. 

 

 

§ 8 

 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu: 

a)   karę umowną w wysokości w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 1 ust. 3, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  na podstawie 

art. 635 w związku z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, 

b) karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu odnowy przejść dla pieszych 

o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za 

roboty określone w ofercie, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonych  

w § 3 ust. 1 lit. a) terminu wykonania robót,  

c)   karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót cząstkowych o których mowa 

w § 3 ust. 1 lit. b) – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za roboty cząstkowe 

określonego w ofercie, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonych w § 3 

ust. 1 lit. b) terminu wykonania robót cząstkowych, 
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d) karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w toku odbioru końcowego 

lub w okresie rękojmi albo w okresie gwarancji  w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto, którym mowa w § 1 ust. 3,  za każdy dzień opóźnienia , licząc od dnia 

wyznaczonego do usunięcia wad. 

e)   karę umowną w wysokości w wysokości 2.000 zł w przypadku powierzenia przez 

Wykonawcę wykonywania robót  objętych umową podwykonawcy, na którego Zamawiający 

nie wyraził zgody, 

f)   karę umowną w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 1 ust. 3, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

g)  karę umowną w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 1 ust. 3, w przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 

h)   karę umowną w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 1 ust. 3, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy . 

i)   karę umowną w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 1 ust. 3, w przypadku  braku zmiany umowy o podwykonawstwo   

w zakresie terminu zapłaty wymagalnych należności podwykonawcy za wykonane i odebrane 

roboty objęte umową o podwykonawstwo 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 1 ust. 3, przy czym kara nie jest należna, jeżeli  odstąpienie od 

Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa   art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3.  Każda strona ma prawo dochodzenia  odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

 

§9 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do  potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których 

mowa w § 8, z przysługującego wynagrodzenia w tym również od każdej płatności 

wynikającej z wystawionej zgodnie z zapisami § 3 przez Wykonawcę faktury.  

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

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

 

§10 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień Zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przypadków określonych  

w niniejszej umowie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

§ 11 

 

1. Wykonawca na czas realizacji umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej  działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem umowy, na wartość 

nie niższą niż 200 000 zł. Powyższa suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno  

i wszystkie zdarzenia. 

2. Wykonawca przedkłada, z dniem podpisania umowy, polisę ubezpieczenia wraz  

z dowodem opłacenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie mniejszy niż: 

-  OC pracodawcy,  

-  wadliwego wykonania robót i usług, 

-  nienależytego wykonania zobowiązania. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku 

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

 

§12 

 

1.  Zamawiający jako administrator danych w rozumieniu art.7 pkt.4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r o ochronie  danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

– dalej zwaną „Ustawą” powierza Wykonawcy  przetwarzanie danych osobowych w trybie 

art.31 Ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej  Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie  

z przepisami Ustawy i wyłącznie w  celu realizacji niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych w zakresie 

zawartym w  zarejestrowanych w GIODO zbiorach, które są niezbędne do realizacji niniejszej 

Umowy. 

4. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz Personelowi Wykonawcy 

upoważnienie do przetwarzania    danych  osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

niniejszej umowy. Wykonawca nie może, bez pisemnej  zgody Zamawiającego, dokonywać 

dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim 

(podpowierzenie). Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów trzecich, którym 

powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym 

skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów Ustawy,  w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający – jako administrator 

danych osobowych zostanie zobowiązany na  podstawie  prawomocnego orzeczenia sądu do 

wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie  przepisów Ustawy karą grzywny, 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez  Zamawiającego 

szkody. 

 

§13 

 

Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przepisy k.c. oraz ustawy Prawo budowlane . 
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§ 15 

 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie . W razie braku porozumienia  spory będzie rozstrzygał Sąd Arbitrażowy przy 

Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu, jako Sąd I  i  II instancji,   po wyczerpaniu 

postępowania reklamacyjnego. 

 

 

 

§ 16 

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

Wykonawcy  i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

             Zamawiający                                  Wykonawca 

 

 

….....................................                         ............................................ 

 

 


