
UMOWA Nr 1llV|l2018ll7

zwana dalej Umową

zawarta w dniu 02 stycznia 2018 r. w Skarszewach pomiędzy:

Gminą Skarszewy, w imieniu której dziata Urząd Miejski w Skarszewach, mającą siedzibę
w Skarszewach, Pt. Gen. J. Hallera 18, NlP 59Z-ż0-56-164, REGON 191675741 reprezentowanym
przez:

Marcina Byczkowskiego
przy udziale:
Mi rostawy Drzymalskiej

zwaną dalei zamawiaiącvm

a

Zastępca Burmistrza Skarszew

Główny Księgowy Urzędu Miejskiego

C.P,Z. sp. z o.o. z siedzibą w KoŚcierzynie, 83-400 Kościerzyna, ul. Przemystowa 43, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Vlll
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod nr KRS 0000514505, Nlp 5911695386,
z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 zł , reprezentowaną przez:

Mariusza Dewo - Vice-Prezesa Zarządu, którego umocowanie do zawarcia
przedmiotowej Umowy wynika z informacji zamieszczonych w
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego
odpis stanowi Zatącznik nr 1 do Umowy

zwanvm dalei wvkonawcą.

zwani łącznie dalej Stronami
została zawarta umowa o następującej treŚci:

§1
oświadczenia stron

Wykonawca oŚwiadcza, ze posiada odpowiednią wiedzę, zdolności, doświadczenie i środki
materialne, w tym finansowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiąuje
się ją wykonywaĆ z nalezytą starannoŚcią oraz aktuatnym poziomem wiedzy i techniki.
Gmina oŚwiadcza, ze powierzenie wykonywania zadań wynikających z niniejszej Umowy
następuje w trybie okreŚlonym przez Regulamin udzielania zamówień pubticznych o wartości
niepzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, który stanowi załącznik
do 7arządzenia nr 31 lSKGll}l6 Burmistrza Skarszew z dnia 12.0ż.7016 roku.
Wykonawca oŚwiadcza, iż w chwiti zawierania Umowy nie jest prowadzone przeciw niemu
postępowanie upadtoŚciowe tub uktadowe oraz nie istnieją przesłanki powodujące
koniecznoŚĆ otwarcia wymienionych wyżej postępowań. W przypadku zaistnienia przestanek
powodujących koniecznoŚĆ otwarcia postępowania upadłościowego tub uktadowego
wykonawca zobowiązany jest niezwtocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób odpowiadający wymogom
Prawnym i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy, a w szczegótności
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z uwzględnieniem następujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (t.j. Dz.U. z ŻO13 r. poz. 856 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakażnychzwierząt (t.j. Dz.U. z2014
r., poz. 1539 ze zm.).

§2
Przedmiot umowy

ZamawiającY Powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań polegające na
odtawianiu oraz transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Skarszewy oraz opiekę nad
nimi.
przedmiotem umowy jest świadczenie ustug polegających w szczególności na:
a) odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Skarszewy do schroniska;
b) wYłaPYwanie bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki, swobodnie

PrzemieszczającYch Si€, stanowiących zagrozenie dta porządku publicznego,
urządzeniami i Środkami, które nie powodujązagrożenia dta życiai zdrowia zwierzątoraz
nie zadając im cierpienia;

c) zaPewnienie oPieki nad zwierzętami z terenu Gminy Skarszewy umieszczonymi
w schronisku;
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zabezpieczenie mi ej sc do p rzetrzymywa ni a zwi erząt;
wYzYwienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca
czternastodniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie oraz teczenie;
Poszukiwanie nowYch wtaŚcicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Skarszewy,
PrzekazYwanie tYch zwierząt do adopcji osobom zdotnym przy jednoczesnym zapewnieniu
zwierzętom odłowionym właściwej opieki i nalezytych warunki utrzymania;
sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę;
zawieranie umów z osobami adoptującymi prowadzenie ewidencji przyjętych przez
Wykonawcę zwierząt z terenu Gminy Skarszewy;

i) przekazywanie informacji miesięcznych i na kazde ządanie zamawiającego.
StronY zgodnie Postanawia ją, Że odławianie zwierzęcia nastą:i nie później niz w ciąu 24
godzin od zgłoszenia Wykonawcy.
Miesięczne zestawienie, o którym mowa w § 2 pkt 2 tit. i) powinno zawierać w szczególności
informacje dotyczące:
a) itości odtowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt,
b) itości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji;
c) inne informacje, których zakres zostanie wskazany przez zamawiającego.

§3
Zwierzęta gospodarskie

StronY zgodnie Postanawiają, Że w przypadku odławiania bezdomn ych zwierząt gospodarskich
(tj. zwierząt wskazanych w § 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich) wykonawca zobowiązuje się do:
a) wytapania oraz odtowienia zwierzęcia gospodarskiego;
b) transport odłowionego bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego;
c) zapewnienie miejsc bytowania zwierzętom gospodarskim,
d) zapewnienie opieki weterynaryjnej,
e) karmienie zwierząt,
f) zaPewnienia niezbędne do opieki nad zwierzętami środki, materiaty i wyposazenie.
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§4
Wynagrodzenie

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: 02..01.7018 - 31 .1ż.2018 roku.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe

z tytułu wykonania przedmiotu umowy w wysokoŚci 3.300 zt brutto (trzy tysiące trzysta zŁ

brutto).
3. Zaptata należnoŚci dokonana bedzie przez Zamawiajacego w terminie'l4 dni od otrzymania

faktury.
4. Za dzień płatnoŚci uważa się dzień obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Brak terminowej płatnoŚci przez Zamawiającego nie wstrzymuje obowiązku wykonywania

przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§5

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku
w wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§6
Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, gdy opóźnienie
zostało spowodowane sitą wyższą lub innymi zdarzeniami spowodowanymi przez działania
niezwiązane z aktywnością Stron.
7. 7a sitę wyzszą Strony uwazają wszelkie zdarzenia wywotane sitami przyrody i przyczynami
zewnętrznymi, niezateżnymi od człowieka, np. powódź, burza, grad, pozar.

§9

Umowne prawo odstąpienia

1. Wykonawcy przystuguje umowne prawo odstąrienia od Umowy za zapłatą odstępnego
w kwocie 5.000 ztotych (stownie pięĆ tysięcy zŁ), z którego moze ona skorzystać w terminie 14
dni od daty zawarcia Umowy.
ż. OŚwiadczenie o odstąrieniu jest skuteczne, gdy zostało złożone na piśmie Gminie
równocześnie z zapłatą kwoty odstępnego.

s7
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy przezWykonawcę w terminie wskazanym w § 2
pkt 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opożnienie w wykonaniu
Umowy - w wysokoŚci 7% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 pkt 2 Umowy za
kazdą dobę opóźnienia.
2. Zaptata kary umownej nastąri w terminie 7 dni od momentu pisemnego poinformowania
Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu nieprawidłowości na rachunek bankowy
wskazany w Umowie.

q l,h



1.

ż.

'r,

3. Roszczenia o zaptatę należnych kar umownych nie pozbawiają Gminy prawa do dochodzenia

odszkodowania uzupetniającego na zasadach ogótnych.

4. Równocześnie, w przypadku powstania opóŹnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez

Wykonawcę które może skutkować naruszeniem zasad porządku publicznego, Wykonawca

upoważnia Zamawiającego do wykonania zastępczego przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie

oraz do obciązenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego przedmiotu umowy.

§8
postanowienia końcowe 

-\

Umowęsporządzonow3jednobrzmiącychegzemp[arzach,7-dlaZamawiającego, 1-dta
Wykonawcy, zktórych kazdy po odczytaniu i zaparafowaniu podpisano.

5trony zastrzegają, że adresy dta doręczeń są tożsame z wskazanymi w Umowie.

W przypadku zmiany adresu, Strona której zmiana dotyczy jest zobowiąana do

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej. W przypadku

braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wysłaną na adres

wskazany w Umowie traktuje się jako doręczoną.
5trony postanawiają, że rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy dokonywane będą na

rachunki bankowe o numerach:
dta Zamawiającego : 8,1 8340 0001 0100 0143 2000 0005,

dla Wykonawcy: 09 8309 0000 0079 4956 2000 0010.

Gdyby jakiekotwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne atbo bezskuteczne, nie

wpływa to na ważność i skuteczność pozostatych jej postanowień. W takim przypadku Strony

zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem,

postanowieniem real,izującym moztiwie najbardzie j zbLiżony cel gospodarczy

i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.
5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą miaty przepisy Kodeksu

cywiInego.
6. Wszetkie zmiany lub uzupetnienia Umowy, jak również odstąpienie od Umowy, wymagają dla

swojej ważności formy pisemnej.
7. przelew wierzytelności wynikających z Umowy przez Wykonawcę nie moŻe nastąpiĆ bez

zgody Zamawiającego.
8. Sądem wtaściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny

właściwy dla miasta Skarszewy.
9. Zatączniki do Umowy stanowią jej integratną część.

WvkonryP,5.. §n. ł *"o.
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ANEKS do umowy Nr 1TWIJ2018/IZ
z dnia 02.01.2018 r.

zawarty 14 marca 2018 pomiędzy Gminą Skarszewy, w imieniu której działaIJrząd,MiejskiwSkarszewach,zwanądalej,,Żalrtawiającym''którąreprezenĘe:

- Zastępca Burmistrza Skarszew

- Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego

C'P'Z' §P' z o,o, z siedzibą w KoŚcierąmie, 83-400 Kościerzyna, ul. przemysłowa 43,wPisaną do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzon ego ptzez Sąd Rejonowy Gdańsk _PÓłnoc w Gdansku, VIil WYdział Gospodarczy Krajowe|o Relestru Sądowego - pod nr KRS0000514505' NIP 5911695386, zkaPitńem zakŁadołłym w wysokości 10.000,00 zł,reprezentowanąprzez:

Mariusza Dewo - Vice-Prezesa Zarządu, którego umocowanie do zawarcia
przedmiotowej umowy wynika z informacji zamieszczonych w
Rejestrze przedsiębiorców krajowego Rejestru sądowego,
którego odpis stanowi Załączniknr 1 do Umowy

zwanym dalej,,Wykonawcą''

Marcin Byczkowski
przy udziale:
Mirosławy Drzymalskiej

a

,Ft A
\^Jyd

..', "'iltl
(Gł,.;;lnv 1'

§1.

Zmierua się § 4 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie:2, StronY zgodnie Postanawiają, iz'Zanlawiający iapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczńowe z tytułu wykonania przedmiotu umo*i w wysokosci 3.300 złbnltomiesięcznie
(trzy tysiące trzysta zł brutto).

§2.

Pozostałe waruŃi umowy nie ulegają zmianię.

§3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający,
Wykonawca

C.P"Z. §p. z o-o.
u|. Pzemysłowa 43 83400 Kościenyna

łI:Y:'W#,swśtłl*!sł;u
:§ou Mrelskle.1l,
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UMOWA Nr 5 ltł.lll?:01 8 llZ

zwana dalej Umową

zawarta w dniu 1 września 2018 r. w Skarszewach pomiędzy:

Gminą skarszewy, w imieniu której dziata urząd Miejski w skarszewach,
w Skarszewach, Pt. Gen. J. Hatlera 18, NlP 592-ż0-56-164, REGON 191675741
plzez:

mającą siedzibę
reprezentowanym

.Jacka Pau[iego
przy udziale:
/ńi rostawy Drzymalskiej

zwaną da[e,i zamawiaiącvm

a

Burmistrza skarszew

Główny Księgowy Urzędu Miejskiego

Fundacją,,Animalsi", Ptac Kaszubski
w Kościerzynie, 83-400 Kościerzyna,
361 87854000000 reprezentowaną przez:

Wojciecha Geberta - Cztonek Zarządu Fundacji ,,Animatsi"

zwanvm dalei wvkonawcą,

zwani tącznie dalej Stronami
została zawarta umowa o następującej treŚci:

§1
oświadczenia stron

WYkonawca oŚwiadcza, ze posiada odpowiednią wiedzę, zdolności, doświadczenie i środki
materialne, w tYm finansowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotu umow,! orazzobowiązuje
się ją wYkonYwaĆ z naleŻytą starannoŚcią oraz aktuatnym poziomem wiedzy i techniki.
Gmina oŚwiadcza, ze powierzenie wykonywania zadań wynikających z niniejszej Umowy
nastęPuje'w trYbie okreŚlonym przez Regulamin udzielania zamówień pubticznych o wartości
niePrzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, który stanowi zatącznik
do 7arządzenia nr 31 /SKG/ż016 Burmistrza Skarszew z dnia 12.02.2016 roku.
WYkonawca oŚwiadcza, iz w chwili zawierania Umowy nie jest prowadzone przeciw niemu
PostęPowanie uPadtoŚciowe tub układowe oraz nie istnieją przestanki powodujące
koniecznoŚĆ otwarcia wymienionych wyżej postępowań. W przypadku zaistnienia przestanek
PowodującYch koniecznoŚĆ otwarcia postępowania upadłościowego tub układowego
wykonawca zobowiąany jest niezwtocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
WYkonawca zobowiązuje się wykonaĆ przedmiot umowy w sposób odpowiadający wymogom
PraWnYm i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy, a w szczegótności
z uwzględnieniem następujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z2014
r., poz. 1539 ze zm.).

8/606, 81 - 350 Gdynia, Schronisko z siedzibą
ul. Przemysłowa 43, NlP 5862ż98Z47, REGON
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§2
Przedmiot umowy

1, ZamawiającY Powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań polegające naodtawianiu oraz transPorcie bezdomnych zńerząt zterenu Gminy Skarszewy oraz opiekę nad
nimi.

2, Paedmiotem umowY jest Świadczenie usług polegających w szczegótności na:
a) odtawianiu i transPorcie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Skarszewy do schroniska;
b) wYłaPYwanie bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki, swobodnie

PrzemieszczającYch się, stanowiących zagrozenie dta porządku publicznego,
urządzeniami i Środkami, które nie powodu jązalrożenia dta zycia i zdrowia zwierząt oraz
nie zadając im cierpienia;

c) zaPewnienie oPieki nad zwierzętami z terenu Gminy Skarszewy umieszczonymi
w schronisku;

d) zabezpieczenie miejsc do przetrzvmywania zwierząt;
e) wYŻYwienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca

czternastodniową kwarantannę, odrobaczenie, szczepienie oraz leczenie; slf) Poszukiwanie nowYch właŚcicieti dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy 5karszewy,
PrzekazYwanie tYch zMerząt do adopcji osobom zdotnym przy jednoczesnym zapewnieniu
zwierzętom odtowionYm wtaŚciwej opieki i natezytych warunki utrzymania;

g) sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę;
h) zawieranie umów z osobami adoptującymi prowadzenie ewidencji przyjętych przez

Wykonawcę zwierząt z terenu Gminy Skarszewy;
i) PrzekazYwanie informacji miesięcznych i na kazde ządanie Zamawiającego.

3, StronY zgodnie Postanawiają, Że odławianie zwierzęcia nastąri nie poznle; niż w ciąu 24
godzin od zgłoszenia Wykonawcy. €-'

4, Miesięczne zestawienie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. i) powinno zawierać w szczegótności
informacje dotyczące:
a) itości odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt,
b) itości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji;
c) inne informacje, których zakres zostanie wskazany przezzamawiającego.

§3 |§.

Zwierzęta gospodarskie

1, StronY zgodnie Postanawia ją Że w przypadku odtawiania bezdomnych zwierząt gospodarskich
(tj, zwierząt wskazanYch w § 2 ustawy z dnia ż9 czerwca 2007 r. o organizacji hodowti
i rozrodzie zwierząt gospodarskich) wykonawca zobowiązuje się do:
a) wyłapania oraz odtowienia zwierzęcia gospodarskiego;
b) transport odłowionego bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego;
c) zapewnienie miejsc bytowania zwierzętom gospodarskim,
d) zapewnienie opieki weterynaryjnej,
e) karmienie zwierząt,
f) zaPewnienia niezbędne do opieki nad zwierzętami środki, materiały i wyposażenie.

§4
Wynagrodzenie

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: 01.0g.ż018 - 31 .12.2018 roku.
StronY zgodnie Postanawiają, iŻ Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe

1.

2.
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z tYtutu wYkonania Przedmiotu umowy za każdy miesiąc w wysokości 3.300 zł brutto (trzy
tysiące trzysta zt brutto).
ZaPłata naleŻnoŚci dokonana bedzie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od otrzymania
faktury.
Za dzień PłatnoŚci uważa się dzień obciąenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Brak terminowej PłatnoŚci przez Zamawiającego nie wstrzymuje obowiązku wykonywania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§5
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. ZamawiającY nie ponosi odpowiedziatnoŚci za wszelkie szkody powstałe w związku
w wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

§6
Siła wyższa

1. StronY nie odPowiadają za opóŹnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, gdy opóźnienie
zostato sPowodowane sitą wyŻszą tub innymi ,zdarzeniami spowodowanymi przez dziatania
niezwiąane z aktywnością Stron.
Z- Za sitę wYzszą Strony uwazają wszelkie zdarzenia wywołane siłami przyrody i przyczynami
zewnętrznymi, niezależnymi od człowieka, np. powódź, burza, grad, pozar.

§9
Umowne prawo odstąrienia

1. WYkonawcY PrzYsługuje umowne prawo odstąienia od Umowy za zapłatą odstępnego
w kwocie 5.000 ztotYch (słownie pięć tysięcy zł), z którego może ona skorzystać w terminie ił
dni od daty zawarcia Umowy.
2- OŚwiadczenie o odstąrieniu jest skuteczne, gdy zostało ztożone na piśmie Gminie
równoczlśnie z zapłatą kwoty odstępnego.

s7
Kary umowne

1. W PrzYPadku niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym w § 2
,Pkt 3 UmowY, WYkonawca zaptaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu
UmowY - w wYsokoŚci 2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 pkt 2 Umowy za
każdą dobę opóźnienia.

4.

5.

2. Zaptata kary umownej nastąri w terminie 7 dni
Wykonawcy przez Zarnawiającego o stwierdzeniu
wskazany w Umowie.

od momentu pisemnego poinformowania
nieprawidłowości na rachunek bankowy

3. Roszczenia o zaptatę nateŻnych kar umownych nie pozbawiają Gminy prawa do dochodzenia
odszkodowania uzupetniającego na zasadach ogótnych.
4. RÓwnoczeŚnie, w PrzYPadku powstania opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez
WYkonawcę które moze skutkowaĆ naruszeniem zasad porządku publicznego, Wykonawca
uPowaznia Zamawiającego do wykonania zastępczego przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie
oraz do obciązenia WYkonawcy kosztami wykonania zastępczego przedmiotu umowy.



l
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postanowieTa końcowe

1, Umowę sporządzono.w 3 jednobzmiących egzemplarzach,2 - dta Zamawiającego, 1 - dtawykonawcy, z których każdy po odczytaniu i ziparafowaniu podpisano.2, StronY zastzegają Że adresy dta doręczeń są tożsame z wskazanymi w Umowie.W PrzYPadku zmianY adresu, Strona itóreJ zmiana dotyczy jest zobowiązana doniezwtocznego poinformowania o tym fakcie aruliei strony w formie pisemnej. w przypadkubraku Powiadomienia o zmianie danych adreslońycn, korespondencję wysłaną na adreswskazany w Umowie traktuje się jako doręczoną. '
3, StronY Postanawia ją, Że rozticzónia wynikające z niniejszej Umowy dokonywane będą narachunki bankowe o numerach:

dla Zamawiającego : 81 8340 0001 0100 0143 2000 0005,
dla Wykonawcy: 34 1140 2004 0000 3702 75gż 4ż50.4' GdYbY jakiekotwiek Postanowienie Umowy okazato się niewazne atbo bezskuteczne, niewPłYwa to na WaznoŚĆ i skutecznoŚĆ pozosiatych jej postanowień. W takim przypadku Stronyzastąią Postanowienie uznane za niewazne tub bezskuteczne innym, zgodnym z pfdw€lT, .vPostanowieniem reatizującym możtiwie najbardzie j zbtiżony cet gospodarczyi odzwiercied tającym pierwotną i ntencję stron.

5, W sPrawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie będą miaty przepisy Kodeksucywilnego.
6, Wszelkie zmianY [ub uzuPełnienia Umowy, jak równiez odstąpienie od Umowy, wymagają dtaswojej ważności formy pisemnej.
7, Przelew wiezYtelnoŚci wynikających z Umowy przez Wykonawcę nie moze nastąpić bezzgody Zamawiającego.
8, Sądem właŚciwYm do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechnywłaściwy d[a miasta Skarszewy.
9. Załączniki do Umowy stanowią jej integratną częśĆ.
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