Oznaczenie sprawy: KLA/ZZ-ZP/02/2021

Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902 REGON: 250442603
tel.: 62 768 00 00
fax: 62 768 00 22
Kalisz, dnia 18 stycznia 2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. sprzedaży wierzytelności pieniężnych
przysługujących Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.
Szanowni Państwo,
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (zwane dalej także Sprzedającym lub KLA) zapraszają do złożenia
oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań.
1. Opis przedmiotu zapytania:
1.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
wierzytelności dotyczących niezapłaconych opłat dodatkowych wystawionych z tytułu jazdy
bez ważnego biletu autobusami komunikacji miejskiej w Kaliszu nałożonych w okresie od
01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.
1.2. Przedmiot zapytania ofertowego został podzielony na 2 odrębne CZĘŚCI:
CZĘŚĆ I zamówienia – sprzedaż wierzytelności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:
➢ szacunkowa ilość wystawionych zawiadomień: 1 094 sztuk;
➢ szacunkowa wartość nominalna sprzedawanych wierzytelności: 138 014,50 zł;
CZĘŚĆ II zamówienia – sprzedaż wierzytelności za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.:
➢ szacunkowa ilość wystawionych zawiadomień: 297 sztuk;
➢ szacunkowa wartość nominalna sprzedawanych wierzytelności: 37 956,30 zł;
1.3. Sprzedający zastrzega, iż podana w pkt 1.2. wartość oraz liczba zbywanych opłat
dodatkowych jest zmienna i może ulec zmniejszeniu wskutek uregulowania należności przez
dłużników.
1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert na pojedyncze CZĘŚCI zamówienia.
1.5. Sprzedaż odbędzie się w trybie postępowania ofertowego zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego.
1.6. Dodatkowe informacje:
➢ należności pochodzą z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych nałożonych na zasadach
określonych w art. 33a Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe;
➢ należności nie były windykowane przez zewnętrzną firmę windykacyjną;
➢ wierzytelności, bez względu na ich stan, sprzedawane są jako pakiet, za który
kupujący płaci umówioną ryczałtową cenę. Ewentualne ryzyko wynikające ze stanu
wierzytelności powinno być uwzględnione przez kupującego w cenie oferty;
➢ istnieje możliwość wcześniejszej weryfikacji w siedzibie KLA Sp. z o.o. stanu
wierzytelności (do wglądu, bez możliwości kopiowania i fotografowania).
2. Miejsce oraz termin składania ofert.
2.1. Pisemną ofertę należy złożyć do siedziby Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. przy ul.
Wrocławskiej 30-38, 62 - 800 Kalisz.
2.2. Termin składania ofert ustala się na dzień 29 stycznia 2021 roku do godz. 14:00.
Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.
2.3. Termin związania ofertą: do dnia 28 lutego 2021 r.
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3. Opis sposobu przygotowania oferty.
3.1. Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
3.2. Ofert winna zawierać:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zawierający m.in.: określenie
oferowanej ceny netto / brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1;
b) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2;
c) Dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym
postępowaniem – aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
d) Krótką charakterystykę działalności oferenta (doświadczenie na rynku minimum
3 lata, referencje wystawione od przynajmniej 2 podmiotów);
3.3. Do oferty winny być dołączone wyciągi i odpisy dokumentów wystawione na prawidłowo
umocowanych przedstawicieli zgłaszających gotowość przystąpienia do kupna niniejszego
przedmiotu postępowania ofertowego.
3.4. Oferent zamieści ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem:
OFERTA na zakup wierzytelności
KLA/ZZ-ZP/02/2021
4. Opis kryteriów, którymi Kupujący będzie się kierował przy wyborze oferty.
4.1. Zamawiający dokona komisyjnej oceny ofert.
4.2. Oferty zostaną ocenione oddzielnie dla Części I i Części II.
4.3. Kryteria oceny ofert: cena – 100% (najwyższa zaproponowana cena).
4.4. Rozpatrywane będą tylko oferty ważne, spełniające wymogi określone przez
Sprzedającego oraz akceptacja warunków sprzedaży określonych przez Sprzedającego
w projekcie umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
2) którzy znajdują się w sporze z Zamawiającym, w szczególności jeżeli spór dotyczy dostaw,
usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego;
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3) w stosunku do których otwarto likwidację, wszczęto postępowanie układowe lub
upadłościowe;
4) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
5) którzy złożyli nieprawdziwe informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
6) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. Informacje dodatkowe:
6.1. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć wszelkiej staranności w celu
ochrony interesów osób, których te dane dotyczą, w szczególności:
1) przetwarzane zgodnie z prawem;
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane,
4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
6.2. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte po upływie terminu składania ofert.
6.3. Wraz z ofertą Wykonawca powinien dostarczyć wymagane dokumenty.
6.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub uzupełnienia
brakujących dokumentów.
6.5. Osoby uprawnione do kontaktów:
Formalnie
Elżbieta Janiak
e.janiak@kla.com.pl
62 768 00 33
Merytorycznie
Marcin Sobczak
m.sobczak@kla.com.pl
62 768 00 85
6.6. KLA Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podawania
przyczyny, bądź przedłużenia terminu składania ofert.
6.7. KLA Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości w każdym
czasie bez podania przyczyny.
6.8. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Prezes Zarządu
/-/
Elżbieta Binder
...................................................................
/Zatwierdzam/
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 – Projekt umowy
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 30-38
62 – 800 Kalisz

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:

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

Siedziba:

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

Numer NIP: ............................................... Numer REGON: ..............................................................
Telefon ............................................................ E-mail: ....................................................................

1. Składam niniejszą ofertę na zakup wierzytelności pieniężnych przysługujących Kaliskim
Liniom Autobusowym Sp. z o.o. dotyczących niezapłaconych opłat dodatkowych
wystawionych z tytułu jazdy bez ważnego biletu autobusami komunikacji miejskiej w Kaliszu
nałożonych - odpowiednio na poniższą CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA:
* CZĘŚĆ zamówienia, na które Wykonawca nie składa oferty proszę wykreślić
a) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA* dotyczy niezapłaconych opłat dodatkowych wystawionych
z tytułu jazdy bez ważnego biletu autobusami komunikacji miejskiej w Kaliszu
nałożonych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:
Wyszczególnienie

Ogółem wynagrodzenie
NETTO

Brutto

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
Pakiet wierzytelności z tytułu
niezapłaconych opłat dodatkowych
01.01.2019 – 31.12.2019

Ogółem wynagrodzenie brutto słownie:

.....................................................................................................................................................
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b) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA* dotyczy niezapłaconych opłat dodatkowych wystawionych
z tytułu jazdy bez ważnego biletu autobusami komunikacji miejskiej w Kaliszu
nałożonych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.:

Ogółem wynagrodzenie

Wyszczególnienie

NETTO

Brutto

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA
Pakiet wierzytelności z tytułu
niezapłaconych opłat dodatkowych
01.01.2020 – 30.06.2020

Ogółem wynagrodzenie brutto słownie:

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

2. Oświadczam, że:
a) zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania
Umowy;
b) akceptuję treść projektu umowy;
c) spełniam wszystkie warunki udziału w niniejszym postepowaniu;
d) zobowiązuję się do zachowania poufności informacji, które zostały nam udzielone
w niniejszym postepowaniu, za wyjątkiem informacji które są jawnie ogłoszone
w niniejszym postępowaniu (zapytaniu ofertowym);
e) zobowiązuję się do podpisania umowy jeśli moja oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia 28 lutego 2021 roku.

........................................................
/ miejscowość i data/

.........................................................................
/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy/

Załączniki:
a) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2;
b) Dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym postępowaniem –
aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej;
c) Krótką charakterystykę działalności oferenta (doświadczenie na rynku minimum 3 lata, referencje
wystawione od przynajmniej 2 podmiotów);
d) wyciągi i odpisy dokumentów wystawione na prawidłowo umocowanych przedstawicieli zgłaszających
gotowość przystąpienia do kupna niniejszego przedmiotu postępowania ofertowego.
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

.......................... dnia................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa i adres Wykonawcy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego dotyczącego sprzedaży wierzytelności pieniężnych przysługujących Kaliskim
Liniom Autobusowym Sp. z o.o. (oznaczenie sprawy: KLA/ZZ-ZP/02/2021) oświadczamy
niniejszym, co następuje:
1)

posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)

posiadamy zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia;

3)

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

4)

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...................................................................
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

UMOWA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI
zawarta dnia ……………………………. r. w Kaliszu, pomiędzy:
Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o., ul. Wrocławska 30 - 38, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144386, NIP: 618-00-33-902, REGON: 250442603, kapitał
zakładowy 11 948 000 złotych, reprezentowaną przez:
.....................................................................................................................................................
zwaną dalej „Sprzedającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Kupującym”
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wierzytelności powstałych w okresie od .......................... r. do
..................... r., zwanych w dalszej treści umowy „pakietem wierzytelności”, z tytułu opłat
dodatkowych wystawionych w związku z niedopełnieniem obowiązku zapłaty za jazdę
autobusami komunikacji miejskiej Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o., w stosunku do
Dłużników, których imienny wykaz sporządzony w formie papierowej i elektronicznej na CD
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie obrotu wierzytelnościami.
§2
Sprzedający sprzedaje Kupującemu pakiet wierzytelności do wysokości zadłużenia wynikającego z
niezapłaconych opłat dodatkowych wraz z wszelkimi związanymi z nimi prawami, w szczególności
roszczeniami o zaległe odsetki.
§3
Kupujący kupuje pakiet wierzytelności, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszej umowy.
§4
1. Sprzedający oświadcza, że posiada pełne prawa do wierzytelności, o których mowa w § 1 pkt 1
niniejszej umowy.
2. Wierzytelności przenoszone są w stanie w jakim się znajdują i Kupujący oświadcza, że jest mu
znany stan prawny nabywanych wierzytelności.
§5
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność bądź niewypłacalność Dłużników, ani
za jakiekolwiek wady prawne sprzedawanych wierzytelności, w szczególności za prawidłowość
określenia danych dłużników, na co Kupujący wyraża zgodę.
2. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za wady prawne sprzedawanych wierzytelności.
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§6
1. Z tytułu sprzedaży pakietu wierzytelności określonych w § 1 pkt 1 niniejszej umowy Kupujący
zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu zryczałtowaną należność w wysokości
……………..............................................…… (słownie: ……………………………………… złotych)
2. Kupujący dokonana płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
3. Wierzytelność przechodzi na Kupującego po podpisaniu umowy i uiszczeniu przez niego całej
zryczałtowanej należności określonej powyżej w ust. 1.
§7
1. Przekazanie Kupującemu dokumentów (blankietów wypisanych opłat dodatkowych, list
i płyty CD) nastąpi po uiszczeniu ceny sprzedaży, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wpływu środków na rachunek Sprzedającego.
2. Przekazanie blankietów, list i płyty CD odbędzie się w siedzibie Sprzedającego.
3. Przekazane blankiety, listy i płyta CD odebrane będą przez upoważnionego przedstawiciela
Kupującego, po podpisaniu protokołu odbioru.
4. W przypadku nieobecności upoważnionego przedstawiciela Kupującego w terminie określonym
powyżej w ust. 1 Kupujący nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego z
związku z nieterminowym przekazaniem wierzytelności.
§8
Kupujący zobowiązany będzie do niezwłocznego rozpatrywania reklamacji Dłużników, zaspokajania
wszelkich
uzasadnionych
roszczeń
wnoszonych
przez
Dłużników,
związanych
z działaniami Kupującego w zakresie egzekucji wierzytelności, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszej
umowy oraz w zakresie ochrony danych osobowych Dłużników.
§9
1. Sprzedający oświadcza, że przekazuje Kupującemu dane osobowe Dłużników z tytułu opłat
dodatkowych wystawionych w związku z niedopełnieniem przez nich obowiązku zapłaty za jazdę
autobusami komunikacji miejskiej Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o., zawarte w pakiecie
wierzytelności, wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy.
2. Sprzedający oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby przekazane dane Dłużników były zgodne
z danymi przekazanymi Sprzedającemu przez Dłużnika, jednak nie ponosi odpowiedzialności za
ich zgodność ze stanem faktycznym, w szczególności za ich aktualność, a Kupujący przyjmuje do
wiadomości, że od chwili ich utrwalenia przez Sprzedającego mogły one ulec zmianie.
3. Ewentualna weryfikacja prawidłowości danych osobowych dłużników obciąża wyłącznie
Kupującego.
4. Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że dane osobowe Dłużników zostały utrwalone
przez Sprzedającego na podstawie dokumentów okazanych przez Dłużników lub złożonych przez
nich oświadczeń, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość ujawnionych tam
danych.
5. Ponadto Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w indywidualnych przypadkach Sprzedający
może nie dysponować wszystkimi danymi osobowymi koniecznymi do dochodzenia
Wierzytelności przed Sądem, w szczególności adresem zamieszkania lub numerem PESEL.
6. Kupujący oświadcza, że dane osobowe zawarte w blankietach wypisanych opłat dodatkowych,
listach oraz na płytach CD będą przez Kupującego zbierane, utrwalane, administrowane
i przechowywane wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy.
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7. Kupujący oświadcza, iż są mu znane wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 i integralnych z nim
dokumentów oraz wytycznych instytucji i organów Unii Europejskiej, jak i krajowych ustaw
(ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 1000) oraz
integralnych z nimi aktów wykonawczych, a nadto, iż od chwili zawarcia umowy sprzedaży
wierzytelności i przekazania kupującemu danych osobowych dłużników, ponosi on wyłączną
odpowiedzialność za ich zabezpieczenie i przetwarzanie.
8. Sprzedający oświadczy, że:
1) jest administratorem danych osobowych zgodnie z RODO w stosunku do danych osobowych
Kupującego lub osób reprezentujących Kupującego wskazanych w przedmiotowej umowie
(imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, nr telefonu itp),
2) dane osobowe, o których mowa w § 9 ust. 8 pkt 1, będą przetwarzane przez Sprzedającego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania
zadań administratora danych osobowych związanych z realizacja niniejszej Umowy,
3) dane osobowe, o których mowa w § 9 ust. 8 pkt 1, nie będą przekazywane podmiotom
trzecim o ile nie będzie to wiązało się z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej
Umowy lub czynności kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty,
4) dane osobowe, o których mowa w § 9 ust. 8 pkt 1 nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,
5) dane osobowe, o których mowa w § 9 ust. 8 pkt 1będą przetwarzane przez okres
przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy,
chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie
obowiązującego,
6) osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu co do przetwarzania,
7) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
prawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia
i wykonania umowy.
§ 10
1. Obowiązek zawiadomienia Dłużnika o zawarciu niniejszej umowy spoczywa na Kupującym, w
terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym obciążenia publicznoprawne, ponosi
Kupujący.
§ 11
1. W przypadku dokonania przez Dłużników po zawarciu Umowy spłaty na rachunek lub do kasy
Sprzedającego całości lub części wierzytelności będących przedmiotem niniejszej umowy,
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Sprzedający zobowiązuje się do przekazania na rzecz Kupującego otrzymanych należności w ciągu
7 dni, od daty pisemnego zawiadomienia Kupującego o fakcie wpływu określonych należności na
konto Sprzedającego.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzone przez Sprzedającego, powinno zawierać
informacje, które w sposób jednoznaczny identyfikują należność jako spłatę wierzytelności
będących przedmiotem niniejszej umowy.
3. Sprzedający zobowiązuje się nie dokonywać z Dłużnikami żadnych czynności, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na zakres praw przysługujących Kupującemu z tytułu przelewu
wierzytelności.
§ 12
Strony zobowiązują się do zachowania wobec osób trzecich wszelkich poufnych informacji
o drugiej Stronie, jakie powzięły w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
§ 14
Umowa podlega prawu polskiemu i to prawo będzie stosowane w razie sporów wynikających w
związku z Umową. Spory i nieporozumienia powstałe między Sprzedającym a Kupującym a
wynikające lub pozostające w związku z interpretacją lub stosowaniem Umowy lub niektórych jej
postanowień będą załatwiane polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego
rozwiązania sporu zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla
siedziby Sprzedającego.
§ 15
Niniejszą umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kupujący a jeden
Sprzedający.
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