
 
 
 
 

Załącznik nr 9 do SIWZ 
NE/EZP-III/4/2020 

M.P.K. Sp. z o.o. we Włocławku 

 
UWAGA! Prosimy nie wypełniać wzoru Umowy i nie zmieniać treści niniejszego załącznika. 
 
 

Projekt umowy 
na  zakup (dostawę) używanego autobusu zasilanego energią elektryczną  

oraz  jednej mobilnej ładowarki  
zawarta  w  dniu .............................. 

we  Włocławku 
 

pomiędzy  stronami:  
   
1. Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka z o. o. z siedzibą we Włocławku przy                          

ul. Rysiej 3, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000034210,  posiadającym  NIP 888 - 020 - 33 – 71 i REGON   nr 910226702.   

     Kapitał zakładowy  17.431.500,00 zł 
 
     reprezentowanym   przez: 
 
     1.  Andrzeja STASIAKA    -  Prezesa  Zarządu  Spółki 
    
     zwanym     w  dalszej  treści  umowy   Zamawiającym; 
 
2.  ............................................................................................................................................................                     

z  siedzibą  we ..................................................... przy .............................................................. 
zarejestrowanej                                                     

     w ....................................................................................................................................................... 
prowadzonej przez ................................................................................................................................. 
posiadającym  NIP  o  nr ...................................... i  REGON  o  nr ............................ 

 
reprezentowanym  przez: 
 

1. ............................................... 
 

zwanym  w  dalszej  treści  umowy  Wykonawcą,  którego  oferta  została  wybrana  przez  
Zamawiającego  po  przeprowadzeniu  procedury  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w  trybie                       
przetargu sektorowego nr NE/EZP-III/4/2020, w sposób zgodny z „REGULAMINEM 
PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
SEKTOROWYCH (PONIŻEJ 428.000 EURO) PRZEZ  M.P.K. SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU”                       
o treści następującej: 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wydanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka             
z o.o. we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Rysia 3– oraz przeniesienie na Zamawiającego własności:  
1) autobusu rok produkcji………………………….. zasilanego energią elektryczną, spełniającego wymagania 

Zamawiającego określone w SIWZ, o kompletacji zgodnej z zaoferowaną przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (marka: ………………….., typ: ……………….);  



2) jednej mobilnej ładowarki ( urządzenia ładującego za pośrednictwem złącza plug-in). 
 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, nie dłuższym niż 

120 dni od zawarcia umowy.  
2. Przez realizację przedmiotu zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego,                     

o którym mowa w § 3 ust. 2. 
 

§ 3 
Realizacja zamówienia, odbiory 

 
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, zobowiązuje się: 

1) dostarczyć Użytkownikowi autobus o parametrach technicznych zgodnych z SIWZ, ofertą Wykonawcy, 
Opisem przedmiotu oferty Wykonawcy, złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, posiadające wszystkie wymagane 
prawem certyfikaty i atesty, a także spełniające wymagane standardy i normy, w tym w zakresie 
wymaganych warunków bezpieczeństwa eksploatacji;   

2) dostarczyć – wraz z każdym autobusem – wszelką dokumentację niezbędną do dokonania jego  
         rejestracji;  

2. Realizacja przedmiotu zamówienia, w tym dostawa autobusu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i ładowarki,                  
o której mowa w § 1 pkt 2, oraz ich przekazanie Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem 
zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego.   
Dostawa autobusu oraz ładowarki  do zajezdni Zamawiającego przez Wykonawcę nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż  120 dni od zawarcia umowy.  

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, zobowiązany jest również do pełnego 
ubezpieczenia autobusu (z uwzględnieniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) do czasu 
przekazania go wraz z ładowarką Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 
2, oraz do zapewnienia tymczasowych tablic rejestracyjnych.   

4. Wykonawca wraz z  autobusem przekaże przedstawicielowi Zamawiającego oprogramowanie, interfejs, 
licencję oraz następujące dokumenty: 

a. Instrukcję obsługi pojazdu;   
b. Instrukcję naprawy podwozia i nadwozia autobusu (1 komplet w wersji papierowej oraz 1 

komplet na płycie CD bądź nośniku pen-drive);  
c. Instrukcję naprawy zespołów i podzespołów zamontowanych w autobusie (1 komplet w wersji 

papierowej oraz 1 komplet na płycie CD bądź nośniku pen-drive); 
d. Aktualne katalogi części zamiennych występujących w autobusie (1 komplety w wersji 

papierowej oraz1 komplet na płycie CD bądź nośniku pen-drive) oraz zapewni ich bieżące 
aktualizowanie. 

5. W dacie wydania autobus, będący przedmiotem umowy, będzie posiadał: - ważne dokumenty 
dopuszczające do ruchu w Polsce, kartę przeglądu technicznego oraz ważne zaświadczenie o pozytywnym 
wyniku badania technicznego pojazdu - rozumie się przez to zaświadczenie z badania technicznego pojazdu 
wraz z wymaganymi załącznikami, określonymi w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzające pozytywny 
wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

  
 

§ 4 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony zgodnie ustalają, że całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niezmiennym w okresie 
obowiązywania umowy i opiewa na kwotę ……………….. złotych netto, co po doliczeniu 23% podatku VAT 
daje kwotę ……………….. złotych brutto (słownie: ………………………………).  

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się:  
1) cena dostawy jednego autobusu, o którym mowa w § 1 pkt 1, która opiewa na kwotę ……………….. 

złotych netto, co po doliczeniu 23% podatku VAT daje kwotę ……………….. złotych brutto. 

 



2) cena dostawy jednej ładowarki mobilnej, o której mowa w § 1 pkt 2, która opiewa na kwotę  
……………….. złotych netto, co po doliczeniu 23% podatku VAT daje kwotę ……………….. złotych 
brutto  

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składają się wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w § 1, w szczególności: koszty materiałów i komponentów, podatek VAT, 
koszty transportu (dostawy), koszty ubezpieczenia, koszty zabezpieczenia przedmiotu umowy przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi, koszty szkolenia, uruchomienia 
oraz koszty realizacji wszelkich obowiązków, o których mowa w SIWZ i umowie.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 
 

§ 5 
Warunki płatności 

 
1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, nastąpi w złotych polskich, po dokonaniu obioru końcowego, 

o którym mowa w § 3 ust. 2 i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 2. 
2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność przelewem, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 

przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym 
mowa w § 3 ust. 2, na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę.  

 
§ 6 

Gwarancja i serwis 
 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony autobus, o którym mowa w § 1 pkt 1, wraz z kompletnym 
wyposażeniem oraz ładowarką, o której mowa w § 1 pkt 2 , będzie w pełni sprawny oraz wykonany                              
w sposób zapewniający wysoki poziom jakości i niezawodności przy użytkowaniu zgodnie z jego 
przeznaczeniem  i wskazówkami zawartymi w przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji. 

2. Na autobus, o którym mowa w § 1 pkt 1, Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi:  
1) na całość autobusu na okres 6 miesięcy, 
2) na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, 

podzespołów, urządzeń etc. na okres 10 lat, 
3) na magazyny energii elektrycznej na okres 60 miesięcy,  z zastrzeżeniem ust. 3.,  

3. Minimalna ilość cykli ładowania nie mniej niż 2500 bez spadku pojemności magazynu energii nie większego 
niż 20 %, przy rocznym przebiegu max. 50 000 km.  

4. Gwarancja i rękojmia ulega wydłużeniu o liczbę dni przebywania autobusu w naprawie gwarancyjnej, liczoną 
od dnia zgłoszenia wady lub usterki autobusu do dnia odbioru autobusu z usuniętą wadą lub usterką. 
5. W okresie gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 2  Wykonawca zobowiązany jest do  usuwania wad nie 
później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku, gdy usunięcie 
wady nie będzie możliwe na terenie zajezdni Zamawiającego i w związku z tym wystąpi konieczność dojazdu 
autobusu do serwisu Wykonawcy, koszty dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancji ( w tym koszty osobowe i 
koszty paliwa )ponosi w całości Wykonawca. 
6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

  
 

§ 7 
Reprezentacja 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy są: 
1) ze strony Wykonawcy: ……………………, nr tel. ………………………, e-mail ……………………… ;  
2) ze strony Zamawiającego: ………………….., nr tel. ………………………., e-mail ………………………; 
 

 
 
 
 
 
 



§ 8 
Kary umowne 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu realizacji zamówienia,                             
o którym mowa w § 2 ust. 1;     

2) za zwłokę w realizacji obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 5, w wysokości po 300,00 zł brutto, za 
każdy dzień zwłoki w usunięciu wady, liczony od terminu na dokonanie tej czynności określonego w § 6 
ust.5; 

3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 
10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;  

4) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,                         
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

5) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający może 
wynosić nie więcej niż 20 proc. wartości netto umowy. 

 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy 
PZP; 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,                                  
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 
145 ustawy PZP. 

3) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Wykonawca może 
wynosić nie więcej niż 20 proc. wartości netto umowy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści.  

5. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonanie 
zamówienia. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy PZP, 
b) zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, przekroczy okres 30 dni od 

terminu określonego w § 2 ust. 1,   
c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie 

likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu 
swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub 
wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,  

f) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym; 
2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru zamówienia lub podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego,  

b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową na zapłatę faktur, 
nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, lecz nie później niż w terminie do 
31.05.2021 r.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej bądź dokumentowej i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. W  przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zwróci niezwłocznie Zamawiającemu w całości uiszczoną 
przez Zamawiającego cenę zakupu.  



 

§ 10 
Warunki zmiany umowy 

 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 
ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 
okoliczności: 

1)         zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron,  
2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub norm, wpływającej na zakres realizacji 
zamówienia i świadczenia stron, z wyjątkiem podwyższenia stawki podatku VAT;  
3) pojawienia się na rynku, po zawarciu umowy, nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
pozwalających na skrócenie czasu realizacji zamówienia, jak również kosztów eksploatacji autobusów lub 
uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych;  
4) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie lub 
dokumentacji technicznej;  
5) pojawienia się na rynku elementów lub materiałów nowszej generacji, pozwalających na skrócenie 
czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji autobusów lub uzyskanie 
korzystniejszych parametrów technicznych;  
6) zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby zastosowano 
rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej;   
7) siły wyższej, w tym katastrofalnych działań przyrody, zaburzeń życia zbiorowego (działania zbrojne, 
ataki terrorystyczne, użycie sił militarnych i policyjnych, strajki, lokauty, itp.) albo innych niezależnych od stron 
okoliczności uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, których to sił, działań, zaburzeń lub innych 
okoliczności wystąpienia strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 
występowania okoliczności siły wyższej;  
8) konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści umowy. 
  
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.  
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony, pod rygorem nieważności takiej 

zmiany. 
4.     Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
5.     Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

 
§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie ……………….., w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w 
tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 

mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i 

zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  
6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 2.  

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie:  



……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie PZP, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.  

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego wezwania do zapłaty.  

13. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy.  

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu 
danej części zabezpieczenia. 

 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego,                                            

w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy PZP. 
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden 

dla Zamawiającego. 
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