
 

„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 
 

 
  Kiełpin, dnia 12. 01. 2018r. 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
 

Nazwa postępowania:  
Dostawa, montaż oraz bieżąca obsługa urządzeń do raportowania parametrów 
pracy pojazdów   
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego; Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248, NIP 118-07-46-143, REGON 01227136200000, 
Tel. 227513379, 227512175, fax. 227513379  w 25 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
a) Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 
b) Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).  

c) Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem jej odrzucenia. 
d) Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem Zamówienia  jest wykonanie i wdrożenie systemu transmisji danych 

obejmujący: 
a) dostarczenie,  montaż w autobusach  obsługa urządzeń GPS w ilości 28 sztuk, 
b) świadczenie usługi hostingu serwera komunikacyjnego, 
c) świadczenia usługi transmisji danych dla systemu GPS, 
d) świadczenie usługi hostingu aplikacji dyspozytorskiej służącej do przypisania autobusów 

do brygad/linii. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. 
 

4. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty  
1. Termin dostarczenia i uruchomienia urządzeń do raportowania parametrów pracy 
pojazdów - do dnia 31 marca 2018 roku. 
2. Obowiązywanie umowy hostingu serwera komunikacyjnego, usługi transmisji danych 
oraz aplikacji dyspozytorskiej  -  przez okres 93 miesięcy począwszy od dnia 01 kwietnia 
2018. 



 

3. Płatność dokonywane  będą miesięcznie przelewem na podstawie prawidłowo 
wystawionej i dostarczonej faktury VAT.  

4. Na wartość oferty składa się: 
 zapłata za każde urządzenie 

 opłata za usługi ( abonament) miesięcznie. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość że wraz z zakupami nowego taboru stopniowe 

wycofywanie z użytkowania pojazdów z zainstalowanymi systemami raportowania pracy 
pojazdu (2 autobusy rocznie począwszy od 2019 roku). 

 
5. Kryteria oceny oferty: 

Cena oferty - 100% (waga kryterium)  
 
 
6. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu: 

1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem 
formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej SIWZ. 

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie 
zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnictwo do 
podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika 
z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. 
4. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę 

(adres) wykonawcy.  
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
6. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

Piotr Nowicki, Tel. 22-751-33-79 wew.26 mail: techniczny@kmlomianki.info  
Bogdan Marcińczyk, Tel 22-751-33-79 wew.20 mail: 
bogdan.marcinczyk@kmlomianki.info  
 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 17 stycznia 2018.r. do godziny  12:00 w siedzibie 

Zamawiającego lub wysłać na na adres: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 

Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie 

zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może 

złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną 

przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

8. Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – wzór oferty 
Załącznik nr 3 –Wzór umowy 

Bogdan Marcińczyk 
Prezes Zarządu  



 

 
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

 
Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem Zamówienia  jest wykonanie i wdrożenie systemu transmisji danych 

obejmujący: 
a) dostarczenie,  montaż w autobusach  obsługa urządzeń GPS w ilości 28 sztuk, 
b) świadczenie usługi hostingu serwera komunikacyjnego, 
c) świadczenia usługi transmisji danych dla systemu GPS, 
d) świadczenie usługi hostingu aplikacji dyspozytorskiej służącej do przypisania 

autobusów do brygad/linii. 

2. Urządzenia pokładowe pojazdu muszą zbierać, rejestrować i przekazywać do serwera 
Operatora (Zamawiającego) następujące dane: 

a) Numer taborowy, 
b) Linia, 
c) Brygada, 
d) Aktualna lokalizacja pojazdu z dokładnością do 10 metrów, 
e) Prędkość pojazdu w km/h, 
f) Kierunek ruchu (kurs w stopniach), 
g) Stempel czasu wyznaczenia pozycji z systemu GPS, wszystkie zmiany parametrów 

(zmiany statusu, zmiany wartości) rejestrowane i zapisywane wraz z czasem 
wystąpienia danego zdarzenia z dokładnością do milisekundy wg czasu UNIX, 

h) Oznaczenie ostatniego przystanku, 
i) Czas, który upłynął od odjazdu z ostatniego przystanku (w sekundach), 
j) Otwarcie którychkolwiek drzwi pojazdu lub włączenie układu otwierania drzwi przez 

pasażerów („T” = otwarte/włączony układ otwierania drzwi, „F” = drzwi zamknięte), 
k) Użycie przycisku „na żądanie” („T” = został użyty, „F” = nie został użyty), 
l) Numer służbowy kierowcy, prowadzącego pojazd (w uzgodnionym z Zamawiającym 

formacie) – identyfikacja prowadzona w pojeździe (wprowadzenie numeru 
służbowego, przyłożenie do czytnika indywidualnej karty lub inne rozwiązanie, 
zapewniające identyfikację prowadzącego pojazd). Urządzenie musi sygnalizować 
brak zalogowania kierowcy za pomocą sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej lub 
wyświetlacza. 

3. Rejestracja i przekazanie rekordu może być wyzwalane czasomierzem o interwale nie 
większym niż 10 sekund lub jednym z poniższych zdarzeń: 

a) odjazd z przystanku (zamknięcie drzwi, dezaktywacja układu otwierania drzwi przez 
pasażerów), 

b) wjazd autobusu w strefę przystankową (jako obszaru zdefiniowanego współrzędnymi 
GPS), 

c) wyjazd autobusu ze strefy przystankowej bez zatrzymania.  
Wystąpienie jednego z powyższych zdarzeń, poza rejestracją i przekazaniem rekordu 
musi powodować także wyzerowanie czasomierza wyzwalającego powstawanie 
kolejnych rekordów. 

 



 

4. W ramach usług które Wykonawca będzie świadczył składa się transmisja danych, obsługa 
serwera na którym znajdują się dane, program raportujący oraz aplikacja dyspozytorska, 
przy pomocy której operator przydziela pojazdy do zadań przewozowych. W skład pakietu 
wchodzi również moduł , który wyświetla pojazdy w czasie rzeczywistym i w miejscu ich 
obecnej lokalizacji bezpośrednio na mapie. W skład pakietu wchodzi transmisja danych za 
pomocą umieszczonych w urządzeniach pojazdowych przemysłowych kart SIM.  

5. Aplikacja dyspozytorska ma być dostępna przez przeglądarkę internetową  za pomocą 
szyfrowanego połączenia. 
 

6. Dane w trybie on-line muszą być na bieżąco przekazywane z pojazdów i zbierane na 
serwerze Operatora w postaci pliku tekstowego o zdefiniowanej strukturze: pola separowane 
znakiem tabulatora (0x09) a rekordy parą CR+LF (0x0d 0x0a). Kodowanie znaków: UTF-8.  

 
Dane dla każdego pojazdu, w kolejności: 
taborowy <tab> linia <tab> brygada <tab> GPS-szer. <tab> GPS-dług. <tab> prędkość <tab> kurs 
<tab> GPS-czas <tab> ostatni przystanek <tab> czas od ost. Odjazdu <tab> otwarcie-drzwi <tab> 
przycisk-na-żądanie <tab> numer-kierowcy <cr><lf> 
 
Przykład: 
747 150 02 52.231894 20.971551 27 182 2014-02-14 11:16:23
 300101 12 F F 100 
737 250 4 52.132394 20.712851 13 302 2014-02-14 11:16:24
 300201 19 F F 231 
 

7. Każdemu pojazdowi Operatora musi odpowiadać dokładnie jeden, najnowszy rekord w 
pliku. Pojawienie się kolejnego, nowego meldunku z pojazdu obecnego w pliku musi 
powodować podmianę dotychczasowego rekordu tego pojazdu. 
 

8. Przekazywanie danych do Zarządu transportu Miejskiego. 
Plik zbiorczy wygenerowany na serwerze Operatora należy na bieżąco udostępniać dla ZTM 
za pośrednictwem publicznie dostępnego serwera SFTP/SCP/FTP w trybie tylko do odczytu. 
Dopuszcza się dodatkowo stosowanie technologii WebSocket. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie testów raportowania danych 
wymaganych przez ZTM. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia ok. 6 pracowników Zamawiającego w 
zakresie obsługi aplikacji o której mowa w pkt. 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Załącznik nr 2 do SIWZ 

Formularz oferty  
 

.................................................. 
(pieczęć firmowa) 
 

Pełna nazwa Wykonawcy:  
 
 .......................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy: 
 
............................................................................................................................ 
 
Forma organizacyjno prawna: ...................................................................................... 
 
NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 
 
 
Nr telefonu  .........................................;  e-mail …..................................................... 

                 
 

Składając ofertę w postępowaniu na:  
 

Dostawa, montaż oraz bieżąca obsługa urządzeń do raportowania parametrów 
pracy pojazdów  . 
Za kwotę netto:  

Cena za jedno urządzenie ……..…zł.  x 28 szt. = ………………………. 

Cena za usługi: 

- świadczenie usługi transmisji danych dla systemu GPS, 

- świadczenie usługi hostingu serwera komunikacyjnego, 

- świadczenie usługi hostingu aplikacji dyspozytorskiej hostingu 

Strony ustalają, że za miesięczny abonament: …………. x 28 szt. x 93 miesiące 
  

= ………………………. 

RAZEM kwota netto za całość zamówienia ...................... 

Kwota brutto: ………………………………( słownie ……………………………………) 

 

 

 

 



 

1. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się 
na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ – tj. 14 dni od 
daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że wzór umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
………………………………………………………… 
 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          Załącznik nr 3 
 

Umowa  
 

Zawarta w dniu .................................r. w Kiełpinie, pomiędzy Stronami: 
 
Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpin przy ul. Rolniczej 248, 05-092 
Łomianki wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000099681, 
 
zwana dalej Zlecającym, reprezentowaną przez Zarząd w osobach: 
 
- Bogdan Marcińczyk - Prezes Zarządu, 
 
a 
 
...................................................... z siedzibą w .......................... przy ul. .........................., wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla ................................... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem ............................, zwana dalej Usługodawcą, reprezentowaną przez : 
 
- ..................................................... 
 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie i wdrożenie Systemu Transmisji Danych zgodnego z 

załącznikiem nr 1. Wykonanie i wdrożenie Systemu Transmisji Danych obejmuje: 
a) dostarczenie, montaż i obsługa urządzeń GPS w ilości 28 sztuk, 
b) świadczenie usługi hostingu serwera komunikacyjnego, 
c) świadczenia usługi transmisji danych dla systemu GPS, 
d) świadczenie usługi hostingu aplikacji dyspozytorskiej  służącej do przypisania 

autobusów do brygad/linii. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 

§ 2 
Miejsce realizacji przedmiotu umowy 

1. Montaż urządzeń systemów objętych Umową będzie odbywał się na terenie bazy w 
autobusach  Zamawiającego.  

2. Serwis urządzeń systemów objętych Umową będzie odbywał się w miejscu stacjonowania 
pojazdów. 

 
§ 3 

Terminy i czas trwania umowy 
1. Termin dostarczenia i uruchomienia urządzeń do raportowania parametrów pracy pojazdów 

- do dnia 31 marca 2018 roku. 
2. Obowiązywanie umowy hostingu serwera komunikacyjnego, usługi transmisji danych oraz 

aplikacji dyspozytorskiej  -  przez okres 93 miesięcy począwszy od dnia 01 kwietnia 2018. 

 



 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki 
organizacyjne konieczne do należytego wykonania niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Gwarancja i usługi gwarancyjne 
1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na urządzenia pojazdowe. 
2. Wykonawca zobowiązuje sie do ciągłego utrzymania w sprawności usługi przekazywania 

danych i działania aplikacji serwerowej w okresie obowiązywania umowy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisowej, w terminie nie dłuższym niż 

24 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia.  
4. Usunięcie usterki musi nastąpić w terminie do 24 godzin od pojęcia reakcji serwisowej. 
5. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość zgłaszania do serwisu każdego dnia w 

roku przez 24 h/dobę, za pomocą systemu internetowego. 

 
§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do autobusów. Montaż urządzeń autobusowych 

będzie odbywał sie sukcesywnie z zachowaniem należytej staranności nie więcej niż 4 
autobusy dziennie.  

2. Zamawiający będzie wprowadzał aktualne przyporządkowanie autobusu do linii i brygady 
za pomocą aplikacji o której mowa w § 1. 

3. Zamawiający, każdorazowo na potrzebę Wykonawcy, udzieli mu wszelkich informacji, 
niezbędnych do realizacji zapisów niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usterek do serwisu za pomocą systemu 
internetowego do którego Zamawiający ma dostęp 24h/ dobę, 365 dni w roku.  Adres do 
zgłaszania usterek zostanie przekazany po podpisaniu umowy.   

 
§ 7 

Osoby do kontaktów 
1. Wykonawca ustanawia do bieżących kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego 

następującą osobę:  
 w sprawach serwisu …….................................…., tel.: ……..., e-mail: …………. 
w sprawach formalno-technicznych …..............…., tel. ……..., e-mail: ……………. 

2. Zamawiający ustanawia do bieżących kontaktów z przedstawicielami Wykonawcy: 
……...............................…... tel. ……….,e-mail: ………………….. 

3. Zmiana osób do kontaktu nie stanowi zmiany umowy. 

 
§ 8 

Należności za świadczenie usługi i dostarczone urządzenia 
1. Strony ustalają, że za dostarczenie i montaż urządzeń GPS Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości netto …….. netto zł za każde urządzenie, plus podatek VAT.  
2.  Strony ustalają, że za miesięczny abonament w skład którego wchodzi: 



 

a) świadczenie usługi transmisji danych dla systemu GPS, 
b) świadczenie usługi hostingu serwera komunikacyjnego, 
c) świadczenie usługi hostingu aplikacji dyspozytorskiej 

Zamawiający zapłaci miesięcznie Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …….. netto zł za 
każde urządzenie, plus należny podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy jakie 
poniósł on przy realizacji Umowy. 

4. Rozliczenie za wykonanie Umowy realizowane będzie na podstawie wystawianych przez 
Wykonawcę faktur, które będą wystawiane na koniec każdego miesiąca i dostarczane do 
siedziby Zamawiającego do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .……………………………., 
w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość że wraz z zakupami nowego taboru stopniowe 
wycofywanie z użytkowania pojazdów z zainstalowanymi systemami raportowania pracy 
pojazdu (korektę ilości urządzeń). 

 
§ 9 

Kary 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za zwłokę w wykonaniu Umowy karę 

umowną w wysokości 600 zł za każdy pojazd dziennie w przypadku nie  dotrzymania terminu 
określonego w § 3 pkt. 1. 

2. W przypadku przekroczenia terminów określonych w § 5 pkt 2, 3, 4, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić karę umowna w wysokości 300 zł za każdą godzinę przekroczenia. 

3. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym 
odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

4. Wykonawca zgadza się na potrącanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia. 
5. Strony ustalają, że każdorazowo za stwierdzone niesłuszne wezwanie serwisu Wykonawcy 

Zamawiający zapłaci: 120 zł plus należny podatek VAT za każdy dojazd do niesłusznego 
wezwania, 80 zł  plus należny podatek VAT za każde stwierdzone niesłuszne zgłoszenie. 

6. Zamawiający zobowiązuje się płacić wykonawcy w terminie, jeżeli termin zostanie 
przekroczony 35 dni, wykonawca może zawiesić utrzymanie kart sim u operatora.  

 
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w terminie 90 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy pisma informującego o odstąpieniu od Umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadku gdy Wykonawca 
nie wykonuje Przedmiotu Umowy, wykonuje go nienależycie lub niezgodnie z Umową i 
opisem przedmiotu zamówienia, po uprzednim wystosowaniu do Wykonawcy wezwania do 
należytego wykonywania Umowy i usunięcia lub zaprzestania jej naruszania, w terminie 14 
dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do usunięcia lub zaprzestania naruszeń 
Umowy jeżeli Wykonawca w tymże terminie nie usunął lub nie zaprzestał naruszać Umowe. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie zwłoki w płatności po stronie Zamawiającego 
przekraczającej 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu ostatecznego wezwania do zapłaty. 



 

§ 11 
Poufność 

1. Informacje poufne (dalej „Informacje poufne”) obejmują informacje jednoznacznie 
zdefiniowane lub określone jako “Poufne”, które dotyczą Produktów lub działalności 
gospodarczej Stron. 

2. Za Informacje poufne uznaje się także wszelkie informacje dotyczące warunków Umowy oraz 
cen Produktów kupowanych przez Zamawiającego, a także informacje otrzymywane przez 
Strony w związku z Umową. 

3. Strony zobowiązują się nie rozpowszechniać Informacji Poufnych, a także zapobiegać ich 
rozpowszechnianiu. 

4. Strony mogą ujawniać Informacje Poufne pracownikom, współpracownikom, bankom lub 
innym instytucjom finansowym finansującym i gwarantującym pod warunkiem złożenia 
zobowiązania do zachowania ich w poufności. Obowiązek zachowania poufności, określony 
w niniejszym paragrafie, pozostaje w mocy po wykonaniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu 
Umowy z jakiegokolwiek powodu przez okres pięciu (5) lat od daty zajścia takiego zdarzenia. 
Każda ze Stron zwolniona jest z obowiązku poufności w razie konieczności ujawnienia 
Informacji Poufnych na żądanie sądów bądź organów państwowych czy innych 
uprawnionych do tego z mocy prawa instytucji, powinna jednak o tym fakcie niezwłocznie 
powiadomić drugą Stronę. 

 
 

§ 12 
Zmiany 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

Spory 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

Podstawa prawna 
Umowa podlega prawu polskiemu. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej 
Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
 

§ 15 
Egzemplarze umowy 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
Wykaz załączników do umowy: 
• Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
 


