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§9 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zawartej już umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. : 

§10 
Odstąpienie od umowy: 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu następujących przyczyn: 

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
- wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z niniejszą 
umową lub wskazaniami Zamawiającego. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy z powodu następujących przyczyn: 
a) jeżeli zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 

dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na 
zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, 

b) jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia 
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca sporządzi przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego protokół inwentaryzacji zwierząt wg stanu na 
dzień odstąpienia od umowy. 

5. Rozwiązanie umowy: 
a) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu 

wypowiedzenia 30 dni, jeżeli druga strona w sposób istotny naruszy 
postanowienia umowy. 

b) Zamawiający może z tych samych przyczyn, co przy odstąpieniu ust.1 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanieprzepisy 

Kodeksu cywilnego, 
§12 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności powinny być 
sporządzone w formie pisemnej. 

§12 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egz.; dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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