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UMOWA nr SM/Oli 2017
O przeprowadzanie interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt,

zapewnienie właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Jastarnia.

zawarta dnia 20 lutego 2017 r.
pomiędzy:

Gminą Jastarnia z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24, NIP 5871708957, Regon 191675480, zwaną
w dalszej części umowy "Zleceniodawcą", reprezentowaną przez:
Zastępcę Burmistrza Jastarni - Jacka Świdzińskiego,
a
Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym DANIEL Artur Zielaskowski, z siedzibą w Grudziądzu,
ul. Dworcowa 14,NIP 8762200049 , Regon 340335467, zwanym dalej "Zleceniobiorcą", reprezen
towanym przez:
Pana Artura Zielaskowskiego

o następującej treści:

§1

l. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. ze zmianami) Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca
przyjmuje do realizacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie
zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 14
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) realizację zadania publicznego, a Zlecenio-
biorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej
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umowie.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług polegających na:

a. zapewnieniu miejsca dla bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Jastarnia
w obiektach Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, 86 - 302 Grudziądz 4, gdzie
po 15 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą mogły zostać oddane do adopcji,

b. zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych domów dla bezdomnych
psów i kotów z terenu Gminy Jastarnia,

c. przyjmowaniu odłowionych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do
samodzielnej egzystencji, objęcia bezdomnych zwierząt opieką polegającą na
zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającymi zmianę pozycji
ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,

d. zapewnieniu podczas całego okresu pobytu zwierzęcia w ośrodku odpowiedniej opieki
lekarsko-weterynaryjnej w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, która
realizowana będzie przez Przychodnię Weterynaryjną Piotr Kotewicz, Andrzej
Ługiewicz, 86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11/13,

e. prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów,
poszukiwanie nowych domów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom zaintere
sowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. Z powyż
szego co miesiąc wraz z rozliczeniem przesyłane będzie przez Zleceniobiorcę do
Zleceniodawcy sprawozdanie z działań mających na celu doprowadzenie do adopcji
zwierząt będących własnością Gminy Jastarnia. Sprawozdanie zawierać będzie dane
identyfikujące zwierzę oraz opis działań (np. miejsca opublikowania ogłoszeń itp.). W
przypadku nie przesłania sprawozdania, o którym mowa wyżej Zleceniodawcy
przysługuje prawo pomniejszenia kwoty należnej Zleceniobiorcy o sumę wskazaną w par.
4 pkt 9 niniejszej umowy w danym oraz kolejnych miesiącach aż do otrzymania
sprawozdania,

f. prowadzeniu ewidencji umożliwiąjącej identyfikację przyjętych przez Zleceniobiorcę
bezdomnych zwierząt./'
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3. W celu realizacji umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Urzędem
Miejskim w Jastarni oraz Strażą Miejską w Jastarni.

§2

l. W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego odłowienia bezpań
skich zwierząt lub odbioru z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę, ale nie później niż w
ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Obowiązek powyższy nie dotyczy przypadku zwierząt rannych
lub poszkodowanych w wypadkach drogowych, którym opiekę weterynaryjną w niezbędnym
zakresie zapewnia Zleceniodawca na podstawie odrębnej umowy zawartej z Przychodnią
Weterynaryjną - Adam Lipski, 84-100 Puck, ul. Miotka l.

2. Zgłoszenia z Urzędu Miejskiego w Jastarni lub Straży Miejskiej w Jastarni dokonywane będą
telefonicznie na numer: 508009328 dostępny całodobowo lub adres poczty elektronicznej:
schronisko.wegrowo@gmail.com. W przypadku zmiany numeru telefonu Zleceniobiorcy
informacja powinna zostać przekazana Komendantowi SM w Jastarni w formie wiadomości
SMS na nr tel. 502 361 634 i nie pociąga za sobą konieczności zmian w niniejszej umowie.

3. W ramach umowy Zleceniodawca zobowiązuje się umieszczania na stronie internetowej
gminy zdjęć bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie Gminy Jastarnia. Zdjęcia będą
opublikowane w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przekazania zdjęć przez Zleceniobiorcę
na adres poczty elektronicznej oswiata@jastamia.pl . Zdjęcia będą umieszczone na stronie
internetowej przez okres nie krótszy niż 30 dni.

4. Poza godzinami pracy Urzędu Miasta Jastarnia i Straży Miejskiej w Jastarni wezwania w
sprawie rannych lub poszkodowanych zwierząt należy kierować pod nr telefonu 997.

§3

l. Do przewozu przez Zleceniobiorcę wyłapanych zwierząt używany będzie zamknięty, kryty
samochód.

2. Transport zwierząt odbywać się będzie środkami przystosowanymi do tego celu, spełniający
mi warunki wynikające z art.. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

3. Zabronione jest:
a. transportowanie zwierząt w okresie okołoporodowym oraz młodych zwierząt oddzielonych

od matek, niezdolnych do przyjmowania stałych posiłków;
b. przeładunek zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia.

§4

Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty 8.000,00 zł ( słownie: ośmiu tysięcy 00/100
złotych) brutto .
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy składać się będzie z następujących
składników:

l. kosztów stałych:
a. za każdy dzień pobytu psa w schronisku w wysokości 18,45 zł brutto (koszty

obejmują wyżywienie, podstawowe leczenie weterynaryjne, obsługę oraz utrzymanie
obiektu);

b. za każdy dzień pobytu kota w schronisku w wysokości 5,00 zł brutto (koszty
obejmują wyżywienie, podstawowe leczenie weterynaryjne, obsługę oraz utrzyma
nie obiektu);

c. koszty utrzymania stanowiska w wysokości 400,00 zł brutto za miesiąc, w przypadkach
określonych w pkt 7.

2. kosztów zmiennych, które wynoszą:
a. za roboczogodzinę pracownika
b. za transport zwierzęcia samochodem

19,68 zł brutto
2,09 zł brutto za 1km
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3. W przypadku wykonania usługi będącej przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach:
0.00 - 7.00 albo 15.00- 24.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
wynagrodzenie za l roboczogodzinę określone w pkt 2a zostanie zwiększone o 100%.

4. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje należny podatek
VAT.

5. Zleceniodawca może również sam dostarczyć zwierzę do schroniska i wówczas obciążany
będzie jedynie kosztami stałymi za pobyt zwierzęcia w schronisku określonymi odpowiednio
w pkt. la. lub Ib.

6. W przypadku, gdy interwencja polegająca na odłowieniu psa podjęta przez Zleceniobiorcę na
podstawie zawiadomienia Zleceniodawcy zakończy się niepowodzeniem z przyczyn leżących
po stronie Zleceniodawcy, w szczególności na wskutek błędnego określenia miejsca pobytu
zwierzęcia ale nie w wyniku zbyt długiego okresu miedzy zawiadomieniem, a jego realizacją,
Zleceniobiorcy przysługuje zwrotu kosztów według stawki z par 4 punktu 2.

7. W przypadku nie przekazania w danym miesiącu do utrzymania w schronisku żadnego
zwierzęcia Zamawiający poniesie koszty utrzymania stanowiska wskazane w pkt lc płatne na
podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę po zakończeniu miesiąca, w którym nie
przekazano żadnego zwierzęcia.

8. Wymienione w pkt. 1 i 2 kwoty pokrywają częściowe koszty odłowu zwierzęcia, bieżącego
utrzymania w schronisku oraz przygotowania zwierzęcia do adopcji z wyłączeniem
nietypowych sytuacji, które będą przedmiotem odrębnego porozumienia. Pozostałe koszty
utrzymania psa w schronisku oraz sterylizacji pokrywa Zleceniobiorca.

9. Faktury za usługi objęte umową wystawiane będą dla nabywcy: Gminy Jastarnia, 84-140
Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 5871708957 ,REGON 191675480oraz odbiorcy Urzędu
Miejskiego w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

10. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne bedzie przez Zleceniodawcę w terminie 14dni od daty
wpływu faktury do siedziby Zleceniodawcy przelewem na konto Zleceniobiorcy nr 40 1020
5040 0000 6202 0097 4972.

§5

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia l kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

§6

W przypadku gdy umowa pomiędzy Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą przestanie obowiązywać z
przyczyn innych niż wskazane w par. 7 przekazane przez Zleceniodawcę pozostające w schronisku
psy ponownie stanowią własność Gminy Jastarnia. Gmina musi zapewnić ich niezwłoczny, to jest w
ciągu14dni odbiór. Za okres ten zostanie naliczona i rozliczona opłata, zgodna z warunkami niniejszej
umowy.

§7

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Zleceniobiorcę
zadań objętych niniejszą umową, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
naruszenia przepisów przytoczonej ustawy, niniejsza umowa może zostać rozwiązana w trybie
natychmiastowym, a Zleceniobiorca obowiązanyjest do przetransportowania na własny koszt zwierząt
stanowiących własność Gminy Jastarnia do nowego podmiotu wskazanego przez Zleceniodawcę w
ciągu 7 dni od daty kontroli.

§8

I. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w
pr padku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę jej ustaleń.
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§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Sprawy sporne wynikłe z niniejsze umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Zleceniodawcy.

§11

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniemjednego egzemplarza dla
Zleceniobiorcy i dwóch egzemplarzy dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca:



UMOWA nr SM/03/ 2018
O przeprowadzanie interwencji w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt,

zapewnienie właściwej opieki oraz znajdywania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Jastarnia.

zawarta dnia 20 marca 2018 r.
pomiędzy:

Gminą Jastarnia z siedzibą w Jastarni, ul. Portowa 24, NIP 5871708957, Regon 191675480,zwaną
w dalszej części umowy "Zleceniodawcą", reprezentowaną przez:
Zastępcę Burmistrza Jastarni - Jacka Świdzińskiego,
a
Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym DANIEL Artur Zielaskowski, z siedzibą w Grudziądzu,
ul. Paderewskiego 190,NIP 8762200049, Regon 340335467, zwanym dalej "Zleceniobiorcą",
reprezentowanym przez:
Pana Artura Zielaskowskiego

o następującej treści:

§1

l. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. ze zmianami) Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca
przyjmuje do realizacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 14
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) realizację zadania publicznego, a Zlecenio
biorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej
umowie.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług polegających na:
a. zapewnieniu miejsca dla bezdomnych zwierząt wyłapanych z terenu Gminy Jastarnia

w obiektach Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, 86 - 302 Grudziądz 4, gdzie
po 15 dniach kwarantanny zostaną zaszczepione i będą mogły zostać oddane do adopcji,

b. zapewnieniu tymczasowej opieki oraz znajdowanie nowych domów dla bezdomnych
psów i kotów z terenu Gminy Jastarnia,

c. przyjmowaniu odłowionych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych
przyczyn bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do
samodzielnej egzystencji, objęcia bezdomnych zwierząt opieką polegającą na
zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami
atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającymi zmianę pozycji
ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,

d. zapewnieniu podczas całego okresu pobytu zwierzęcia w ośrodku odpowiedniej opieki
lekarsko-weterynaryjnej w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, która
realizowana będzie przez Przychodnię Weterynaryjną Piotr Kotewicz, Andrzej
Ługiewicz, 86-300 Grudziądz, ul. Dąbrowskiego 11/13,

e. prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych psów,
poszukiwanie nowych domów dla zwierząt i przekazywanie do adopcji osobom zaintere
sowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowe. Z powyż
szego co miesiąc wraz z rozliczeniem przesyłane będzie przez Zleceniobiorcę do
Zleceniodawcy sprawozdanie z działań mających na celu doprowadzenie do adopcji
zwierząt będących własnością Gminy Jastarnia. Sprawozdanie zawierać będzie dane
identyfikujące zwierzę, jego zdjęcie z datownikiem oraz opis działań (np. miejsca
opublikowania ogłoszeń itp.). W przypadku nie przesłania sprawozdania, o którym mowa
wyżej Zleceniodawcy przysługuje prawo pomniejszenia kwoty należnej Zleceniobiorcy o
sumę wskazaną w par. 4 pkt 9 niniejszej umowy w danym oraz kolejnych miesiącach aż
do otrzymania sprawozdania, po 3 miesiącach trwania zaległości w sprawozdaniu
Zleceniodawca ma prawo skorzystać z zapisów par. 8 ust 2.
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f. prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację przyjętych przez Zleceniobiorcę
bezdomnych zwierząt.

3. W celu realizacji umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Urzędem
Miejskim w Jastarni oraz Strażą Miejską w Jastarni.

§2

l. W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego odłowienia bezpań
skich zwierząt lub odbioru z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę, ale nie później niż w
ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Obowiązek powyższy nie dotyczy przypadku zwierząt rannych
lub poszkodowanych w wypadkach drogowych, którym opiekę weterynaryjną w niezbędnym
zakresie zapewnia Zleceniodawca na podstawie odrębnej umowy zawartej z Przychodnią
Weterynaryjną - Adam Lipski, 84-100 Puck, ul. Miotka l.

2. Zgłoszenia z Urzędu Miejskiego w Jastarni lub Straży Miejskiej w Jastarni dokonywane będą
telefonicznie na numer: 508 009 328 dostępny całodobowo lub adres poczty elektronicznej:
schronisko.wegrowo@gmail.com. W przypadku zmiany numeru telefonu Zleceniobiorcy
informacja powinna zostać przekazana Komendantowi SM w Jastarni w formie wiadomości
SMS na nr tel. 502 361 634 i nie pociąga za sobą konieczności zmian w niniejszej umowie.

3. W ramach umowy Zleceniodawca zobowiązuje się umieszczania na stronie internetowej
gminy zdjęć bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie Gminy Jastarnia. Zdjęcia będą
opublikowane w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przekazania zdjęć przez Zleceniobiorcę
na adres poczty elektronicznej oswiata@jastamia.pl . Zdjęcia będą umieszczone na stronie
internetowej przez okres nie krótszy niż 30 dni.

4. Poza godzinami pracy Urzędu Miasta Jastarnia i Straży Miejskiej w Jastarni wezwania w
sprawie rannych lub poszkodowanych zwierząt należy kierować pod nr telefonu 997.

§3

l. Do przewozu przez Zleceniobiorcę wyłapanych zwierząt używany będzie zamknięty, kryty
samochód.

2. Transport zwierząt odbywać się będzie środkami przystosowanymi do tego celu, spełniający
mi warunki wynikające z art.. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o ochronie zwierząt.

3. Zabronione jest:
a. transportowanie zwierząt w okresie okołoporodowym oraz młodych zwierząt oddzielonych

od matek, niezdolnych do przyjmowania stałych posiłków;
b. przeładunek zwierząt bez odpowiedniego zabezpieczenia.

§4

Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty 8.000,00 zł ( słownie: ośmiu tysięcy 00/1 00
złotych) brutto .
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy składać się będzie z następujących
składników:

l. kosztów stałych:
a. za dzień pobytu psa w schronisku w wysokości 17,22 zł brutto do 3 miesięcy. Powyżej
3 miesięcy za każdy dzień pobytu 10zł. brutto ( koszty obejmują wyżywienie, podstawowe
leczenie weterynaryjne, obsługę oraz utrzymanie obiektu);
b. za dzień pobytu kota w schronisku w wysokości 4,92 zł brutto do 3 miesięcy Powyżej 3
miesięcy za każdy dzień pobytu 3 zł. brutto (koszty obejmują wyżywienie, podstawowe
leczenie weterynaryjne, obsługę oraz utrzymanie obiektu);
c. koszty utrzymania stanowiska w wysokości 295,00 zł brutto za miesiąc, w przypadkach

określonych w pkt 7.
2. kosztów zmiennych, które wynoszą:

a. zaroboczogodzinę pracownika 14,76zł brutto
/



b. za transport zwierzęcia samochodem 1,48 zł brutto za l km
3. W przypadku wykonania usługi będącej przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach:

0.00 -7.00 albo 15.00- 24.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
wynagrodzenie za l roboczogodzinę określone w pkt 2a zostanie zwiększone o 100%.

4. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w niniejszym paragrafie obejmuje należny podatek
VAT.

5. Zleceniodawca może również sam dostarczyć zwierzę do schroniska i wówczas obciążany
będzie jedynie kosztami stałymi za pobyt zwierzęcia w schronisku określonymi odpowiednio
w pkt. la. lub Ib.

6. W przypadku, gdy interwencja polegająca na odłowieniu psa podjęta przez Zleceniobiorcę na
podstawie zawiadomienia Zleceniodawcy zakończy się niepowodzeniem z przyczyn leżących
po stronie Zleceniodawcy, w szczególności na wskutek błędnego określenia miejsca pobytu
zwierzęcia ale nie w wyniku zbyt długiego (powyżej 6 godzin) okresu miedzy
zawiadomieniem, a jego realizacją, Zleceniobiorcy przysługuje zwrotu kosztów według stawki
z par 4 punktu 2.

7. W przypadku nie przekazania w danym miesiącu do utrzymania w schronisku żadnego
zwierzęcia Zamawiający poniesie koszty utrzymania stanowiska wskazane w pkt lc płatne na
podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę po zakończeniu miesiąca, w którym nie
przekazano żadnego zwierzęcia.

8. Wymienione w pkt. 1 i 2 kwoty pokrywają częściowe koszty odłowu zwierzęcia, bieżącego
utrzymania w schronisku oraz przygotowania zwierzęcia do adopcji z wyłączeniem
nietypowych sytuacji, które będą przedmiotem odrębnego porozumienia. Pozostałe koszty
utrzymania psa w schronisku oraz sterylizacji pokrywa Zleceniobiorca.

9. Faktury za usługi objęte umową wystawiane będą dla nabywcy: Gminy Jastarnia, 84-140
Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 5871708957 ,REGON 191675480oraz odbiorcy Urzędu
Miejskiego w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

10. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne bedzie przez Zleceniodawcę w terminie 14dni od daty
wpływu faktury do siedziby Zleceniodawcy przelewem na konto Zleceniobiorcy nr 40 1020
5040 0000 6202 0097 4972.

§5

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia l kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

§6

W przypadku gdy umowa pomiędzy Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą przestanie obowiązywać z
przyczyn innych niż wskazane w par. 7 przekazane przez Zleceniodawcę pozostające w schronisku
psy ponownie stanowią własność Gminy Jastarnia. Gmina musi zapewnić ich niezwłoczny, to jest w
ciągu14 dni odbiór. Za okres ten zostanie naliczona i rozliczona opłata, zgodna z warunkami niniejszej
umowy.

§7

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Zleceniobiorcę
zadań objętych niniejszą umową, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
naruszenia przepisów przytoczonej ustawy lub innych godzących w dobro zwierząt, niniejsza umowa
może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, a Zleceniobiorca obowiązany jest do
przetransportowania na własny koszt zwierząt stanowiących własność Gminy Jastarnia do nowego
podmiotu wskazanego przez Zleceniodawcę w ciągu 7 dni od daty kontroli.

§8

l. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
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2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w
przypadku rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę jej ustaleń.

§9

l. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Sprawy sporne wynikłe z niniejsze umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Zleceniodawcy.

§11

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniemjednego egzemplarza dla
Zleceniobiorcy i dwóch egzemplarzy dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca:
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Pnedsitlliorstwo HandlowoU.łv,owt
"DANIEL"Artur Zielaskowski
16-300 Grvdzi\dz, ul. Paderewskiego 190

tel. 501 009 326
NIP176-""'00-4', łlgon 340335467
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