WZP.271.6.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ

wzór umowy
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków,
oraz zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka.
Umowa została zawarta w dniu ……………... 2019 r. w Kobyłce, pomiędzy:
Miastem Kobyłka z siedzibą w Kobyłce, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
reprezentowanym przez …………………Burmistrza Miasta Kobyłka,
przy kontrasygnacie …………………….Skarbnika Miasta
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
.................................................................
z siedzibą w .................................................................
NIP:……………………………………………………………………….
REGON:……………………………………………………
reprezentowanym przez: .....................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa, o następującej
treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na,
wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnieniu
całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, zwierząt z wypadków, oraz
zwierząt wolno żyjących i gospodarskich z terenu Miasta Kobyłka.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.,
chyba, że kwota określona w § 5 ust. 1 zostanie wcześniej wyczerpana.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.
§ 2 Zobowiązania stron
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach ceny oferowanej zobowiązuje
się do:
1) przestrzegania przepisów prawa ujętych zwłaszcza w:
a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122)
zwanej dalej ustawą o ochronie zwierząt,
b) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r., poz. 1967) zwanej dalej ustawą
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r., poz., 1454 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
d) ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt
(Dz.U. z 2019 r., poz. 24),
e) ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1479 z późn. zm.),
f) właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw,
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

g) aktualnej uchwale dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka,
2) zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu
umowy;
3) powierzenia prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym
wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni
sprzęt zapewniający bezpieczeństwo;
4) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
Za wszelkie wypadki i ich następstwa wynikłe przy i w związku z wykonywaniem
umowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie
wykonywania umowy.
Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników,
podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca
odpowiada, jak za działania lub zaniechania własne.
Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy, w stosunku do Zamawiającego
i osób trzecich odpowiada Wykonawca.
Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych
udokumentuje fakt zatrudnienia wszystkich osób bezpośrednio wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) poprzez przedstawienie kopii
umów o pracę. Przekazanie kopii umów o pracę następuje po anonimizacji innych danych
osobowych pracownika, za wyjątkiem imienia i nazwiska oraz okresu jego zatrudnienia,
daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości dotyczących faktycznego
zatrudnienia tych osób, Wykonawca zobowiązany jest przestawić Zamawiającemu (we
wskazanym przez Zamawiającego czasie) inne dokumenty potwierdzające ich
zatrudnienie w szczególności dokumenty potwierdzające odprowadzanie składek na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne itp. (zwłaszcza zaświadczenie właściwego oddziału
ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za
ostatni okres rozliczeniowy).
Wykonawca w umowach z podwykonawcami musi uwzględnić wymienione w ust. 6
kontrolne uprawnienia Zamawiającego oraz kary za nieprzedłożenie dokumentów
potwierdzających zatrudnienie.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe
jest zastąpienie osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia pod
warunkiem, że spełnione zostaną wymagania stawiane przez Zamawiającego co do
sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia.

§ 3 Dane osobowe
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione w jego imieniu do przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych, będą zobowiązane do zachowania tajemnicy.
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3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, zespołem,
sprzętem, rozwiązaniami informatycznymi oraz wdroży odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych,
uwzględniając zakres zastosowania i sposoby ochrony, o których mowa w art. 32
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków umowy i nie korzystać z usług
innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej
zgody Zamawiającego.
5. Jeżeli do wykonania w imieniu Zamawiającego konkretnych czynności przetwarzania
Wykonawca będzie zmuszony korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego
i uzyska zgodę Zamawiającego, Wykonawca nałoży na ten podmiot przetwarzający te
same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej umowie zostały nałożone na
Wykonawcę
6. W przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego na żądania
osoby, której dane dotyczą Wykonawca biorąc pod uwagę charakter przetwarzania
zobowiązuje się w miarę możliwości pomóc Zamawiającemu poprzez odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania tej
osoby.
7. Wykonawca uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje
zobowiązuje się pomóc Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków:
1) bezpieczeństwa przetwarzania, o którym mowa w art. 31 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych;
2) zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu;
3) zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych;
4) dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych
osobowych, w przypadku gdy dany rodzaj przetwarzania będzie powodował wysokie
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
5) konsultacji z organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, gdy ocena
skutków, o której mowa w pkt 4 wskaże, iż przetwarzanie powodowałoby wysokie
ryzyko;
8. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Wykonawca usunie
wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie.
9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o:
1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych;
2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza;
4) czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz
o wynikach takiej kontroli.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez
Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
10. Wykonawca po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę lub
tryb rozwiązania, usunie wszystkie dane osobowe objęte przedmiotem umowy.
11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych lub niniejszej Umowy w następstwie czego Zamawiający danych
osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną,
Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu straty.
12. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do ich
przetwarzania.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że osoby, które zostały przez niego
upoważnione do przetwarzania danych, będą zachowywały w tajemnicy te dane osobowe oraz
sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek ten będzie trwał także po ustaniu zatrudnienia.
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14. W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy podwykonawcom, co będzie wiązało
się z koniecznością przekazania mu danych osobowych objętych przedmiotem umowy,
Wykonawca przed przekazaniem danych uzyska pisemną zgodę Zamawiającego podając
dokładne dane podwykonawcy oraz okres współpracy.
§ 4 Nadzór
1. Strony ustalają nadzór nad realizacją umowy:
1) ze strony Zamawiającego – Grażyna Walaszczyk, tel.: 22 786 45 23
2) ze strony Wykonawcy –
, tel.:
2. W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może w szczególności:
1) żądać do wglądu dokumentów;
2) bezpośrednio kontrolować wykonywanie przedmiotu umowy.
§ 5 Wynagrodzenie
1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy do kwoty:
/ netto /
słownie:
/ brutto /

2.
3.
4.
5.

słownie:
Ustalenie należności odbywać się będzie na podstawie faktycznie wykonanych usług.
Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy będzie realizowana za miesiąc realizacji
(miesięcznie „z dołu”), na podstawie prawidłowo wystawianych faktur.
Miesięczne wynagrodzenie będzie ustalane, jako iloczyn stawki z ust. 5 i ilości
wykonania danej usługi w miesiącu objętym fakturą.
Ustala się następujące stawki, będące jedyną podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za
realizację przedmiotu zamówienia (ceny w stosunku do jednego zwierzęcia):
1) Wyłapanie psa –
2) Wyłapanie kota –
3) Wyłapanie zwierząt wolnożyjących i gospodarskich –
4) Badania ogólnego stanu zdrowia –
5) Sterylizacja psa (bezdomnego) do 25 kg masy –
6) Sterylizacja psa (bezdomnego) powyżej 25 kg masy –
7) Sterylizacja kota (bezdomnego) –
8) Sterylizacja kota wolnożyjącego (usługa z dojazdem/wyłapaniem) + wypuszczenie
kota we wskazane przez zamawiającego miejsce –
9) Kastracja psa (bezdomnego) do 25 kg masy –
10) Kastracja psa (bezdomnego) powyżej 25 kg masy –
11) Kastracja kota (bezdomnego) –
12) Kastracja kota wolnożyjącego (usługa z dojazdem/wyłapaniem) + wypuszczenie
kota we wskazane przez zamawiającego miejsce –
Inne zabiegi, w tym ratujące życie tj.:
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13) Ropomacicze suki do 25 kg –
14) Ropomacicze suki od 25 kg –
15) Ropomacicze kota –
16) Osteosynteza psa do 10 kg –
17) Osteosynteza psa 10-25 kg –
18) Osteosynteza psa 25 kg i powyżej –
19) Osteosynteza kota –
20) Sterylizacja z aborcją suki do 25 kg –
21) Sterylizacja z aborcją suki powyżej 25 kg –
22) Sterylizacja z aborcją kota –
23) Szycie ran –
24) Amputacja drobnych części ciała (np. ogon, oko, ucho) –
25) Amputacja łapy –
26) Zdjęcie RTG –
27) Zdjęcie USG –
28) Odrobaczenie –
29) Odpchlenie i profilaktyka „przeciwpchelna” –
30) Znakowanie (czipowanie) (bezdomnych zwierząt) –
31) Szczepienie przeciwko wściekliźnie psa –
32) Szczepienie przeciwko wściekliźnie kota –
33) Szczepienie na choroby zakaźne kota –
34) Testy na obecność FIV/FELV u kotów –
35) Tygodniowe leczenie kociego kataru –
36) Eutanazja wraz z utylizacją –
37) Usypianie „ślepego miotu” –
38) Pobyt kota w lecznicy - doba/na jednego kota –
39) Pobyt psa w lecznicy - doba/na jednego psa –
40) Doba za utrzymanie jednego zwierzęcia czasowo odebranego właścicielowi
41) Pobyt „kociego miotu” w lecznicy – doba/na cały miot
6.
7.

8.

Stawki wymienione w ust. 5 nie ulegną zmianie za wyjątkiem zmiany wysokości podatku
VAT.
Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1 obejmuje całość wykonywania przedmiotu umowy
opisanego w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik 1 do umowy, w tym koszty za
opiekę łącznie z leczeniem i ewentualnymi zabiegami weterynaryjnymi i w razie
potrzeby wykonanie obserwacji w kierunku wścieklizny.
Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na:
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
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9.
10.
11.

12.
13.
14.

05-230 Kobyłka,
NIP 1251332390.
Fakturę Wykonawca wystawi każdego ostatniego dnia roboczego miesiąca objętego
fakturą.
Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć informację o pracach zrealizowanych
w okresie objętym fakturą.
Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury oraz po stwierdzeniu zgodności danych zawartych w wykazie
zwierząt.
Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.
Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w wypłacie należnego
mu wynagrodzenia przez Zamawiającego.

§ 6 Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli poweźmie
wiadomość o tym, że Wykonawca:
1) został postawiony w stan likwidacji, upadłości, bądź złoży wniosek o wszczęcie
postępowania restrukturyzacyjnego;
2) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) przystąpił do rozwiązania swego przedsiębiorstwa;
4) zawiesił działalność gospodarczą;
5) utracił zezwolenie o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach lub wpis do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lub inne niezbędne
zezwolenie itp.
- w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji
rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, bądź naruszenia
przepisów prawa przez Wykonawcę, które wpływałyby negatywnie na wykonywanie
przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie za należycie zrealizowane prace. Zamawiający winien ustalić wartość
należycie zrealizowanych przez Wykonawcę prac. W celu ustalenia wartości
zrealizowanych prac Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do
oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
5. W przypadku zaistnienia innych przyczyn niż określone w ust. 1 i 2 odstąpienie jest
dopiero wtedy skuteczne, jeżeli strona wypowiadająca umowę wyznaczy drugiej stronie 7
dniowy termin do wypełnienia postanowień umowy i poinformuje ją, że po
bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.
6. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od
umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dni, od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.
7. Strony mogą poprzez zgodne oświadczenia woli rozwiązać umowę.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obustronne rozwiązanie umowy winno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7 Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań w formie kar umownych w przypadkach, o których mowa w pkt 1-8,tj:
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1) w przypadku istotnego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,
a po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, bądź
naruszenia przepisów prawa, które wpływałoby negatywnie na wykonywanie
przedmiotu umowy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 8 000,00 zł;
2) za niepodjęcie interwencji weterynaryjnej w terminie Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł;
3) za każde opóźnienie w interwencji weterynaryjnej Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umowną w wysokości 200,00 zł za każde rozpoczęte 30 min. opóźnienia
w stosunku do godziny zgłoszenia;
4) za każde niezrobienie fotografii Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną
w wysokości 50,00 zł;
5) za każde niepoinformowanie przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Kobyłka o fakcie wyłapania zwierzęcia, Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umowną w wysokości 400,00 zł;
6) za każde niezałożenie zwierzęciu karty informacyjnej z opisem wykonywanych
czynności, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 300,00 zł;
7) za każde nieprzedłożenie raz na miesiąc razem z fakturą zbiorczej informacji
o wykonanych pracach Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości
500,00 zł;
8) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w wysokości 500,00 zł
dziennie za każdy taki przypadek;
9) za nieprzeprowadzenie programu edukacji ekologicznej w publicznych szkołach
położonych na terenie Miasta Kobyłka, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 500,00 zł;
10) za każdorazowy brak udziału w festynach organizowanych przez Urząd Miasta
Kobyłka, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonej w ust. 1 kary do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm)
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo
niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy,
chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana
lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 3 poniżej.
3. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne
albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia
Umowy w sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony
w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.
4. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą
mogły nastąpić w następujących przypadkach:
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1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć
zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły
przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani
któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą,
warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe
załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisów przez Strony.
7. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach (cztery dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1 Załącznik 2 Wykonawca:

opis przedmiotu zamówienia,
kopia oferty.
Zamawiający:
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