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(WZÓR)  UMOWA  NR  NZ/……/19 - ZMIANA 
(„Umowa”) 

 
W Lublinie w dniu DD.MM.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy: 
 
Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, ul. 
Puławska 28, 20-822 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 
Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy - 
Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000492350, REGON: 430980913, NIP: 712-01-50-496, 
wysokość kapitału zakładowego (wpłacony w całości) 102 879 240,00 PLN,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
………………………………..    
 
- zwaną dalej w Umowie „Zamawiającym”, 

 
a 
 ……………………………………………………………………………………………  
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………… 
 
- zwanym dalej w Umowie „Wykonawcą”, 
zwanymi łącznie „Stronami”. 

§ 1 
 Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 
jednorazowej dostawie 2 szt. urządzeń klasy UTM do zabezpieczenia sieci LPEC S.A. 
spełniających podane w specyfikacji technicznej wymagania wydajnościowe wraz z subskrypcją 
na okres lat 5 dla obydwu urządzeń na wszystkie moduły (opis przedmiotu zamówienia), 
zapewniające ochronę na rzecz LPEC S.A. zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w treści niniejszej Umowy oraz zgodnie z treścią dokumentacji Postępowania i 
złożonej w ramach Postępowania oferty Wykonawcy.  

2. Przedmiot Umowy obejmuje - w zakresie oraz na warunkach i zasadach określonych w Umowie - 
dostarczenie, instalację i konfigurację oraz przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego 
własności przedmiotu umowy, w zamian za wynagrodzenie płatne Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony Zamawiającemu w ramach Umowy jej przedmiot 
będzie: 
a)    zgodny z wymaganiami szczegółowymi określonymi w Umowie oraz warunkami zawartymi 

w dokumentacji Postępowania,   
b)    fabrycznie nowy, zawierający wszystkie wymagane elementy składowe oraz związaną z nimi 

dokumentację, w tym karty gwarancyjne, jak również zalecenia dotyczące prawidłowego 
transportu, składowania, przechowywania, eksploatacji itp., 

c) pozbawiony uszkodzeń, 
d) pozbawiony wad prawnych – w tym w szczególności spełniający wszystkie obowiązujące  

w Polsce (krajowe, wspólnotowe, międzynarodowe) wymogi, normy, atesty, aprobaty i inne 
warunki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

e) dostarczony w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w trakcie transportu 
i rozładunku.  

4. Wykonawca deklaruje nieprzerwane zachowanie parametrów dostarczonego przedmiotu umowy – 
zgodnie z wymogami określonymi w Umowie oraz w dokumentacji Postępowania. 

5. Poziom wsparcia w okresie posiadania subskrypcji: 
a. Dostęp do infolinii technicznej w języku polskim w dniach i godzinach roboczych przez 5 dni 

w tygodniu (8/5), bez limitu lub z limitem nie mniejszym niż 16 godz. miesięcznie, z możliwością 

uzyskania zdalnego wsparcia telefonicznie i poprzez bezpośredni dostęp inżynierów wsparcia do 

serwisowanego urządzenia, 

b. Możliwość automatycznego pobierania nowego oprogramowania, aktualizacji, poprawek przez 

cały czas posiadania aktywnego wsparcia, 

c. Wykonawca zobowiązuje się w razie awarii (ustalony brak ciągłości pracy urządzeń z przyczyn 

dotyczących dostarczonych urządzeń lub zainstalowanego oprogramowania) do dostawy 
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urządzenia zastępczego o parametrach wydajnościowych nie gorszych niż 60% wartości 

parametrów urządzenia zastępowanego w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od ustalenia awarii 

jako sprzętowej, oraz do bezpłatnej pomocy w odtworzeniu konfiguracji na urządzeniu 

zastępczym w wymiarze 8 godzin, nie obciążających ewentualnego limitu godzin dostępnych 

miesięcznie w ramach wsparcia. 

6. Producent zapewnia dostęp do aktualizacji zabezpieczeń w zakresie filtrów antywirusowych, 

antyspamowych, IPS, Web Application Filter i pozostałych usług bezpieczeństwa 

zaimplementowanych w urządzeniu. 

§ 2   
Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i należytego wykonania przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani 

finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na 
prawidłowe wykonanie Umowy.  

3. Przeniesienie przez Wykonawcę na jakąkolwiek osobę trzecią wierzytelności związanych z 
wykonywaniem Umowy wymaga zgody Zamawiającego - udzielonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 3 
Wartość Umowy i wynagrodzenie Wykonawcy 

Strony ustalają wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1, zgodnie 
z ofertą Wykonawcy: 
1.  za łączną cenę w wysokości: netto …………………. zł (słownie: ………………….. zł), która 

zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązującej stawce, kwota brutto ……………………. zł 
(słownie: …………………………….. zł) zgodnie z zał. nr 1 – ofertą Wykonawcy, w tym: 
a)za dostawę dwóch urządzeń klasy UTM w wysokości: netto ………………. zł (słownie: 
………………….. zł), podatek VAT według obowiązującej stawki, kwota brutto 
……………………. zł (słownie: …………………………….. zł); 

b) za 5 letnią łączną subskrypcję dla dwóch urządzeń klasy UTM na wszystkie moduły w 
wysokości: netto ……….. zł słownie ……………………….. zł), podatek VAT według 
obowiązującej stawki. ……………. zł (słownie: ………………………. Zł), kwota brutto 
……………………. zł (słownie: …………………………….. zł), płatna w pięciu równych 
częściach za każdy rok obowiązywania umowy, po netto ……….. zł (słownie: 
……………………….. zł) powiększone o podatek VAT w obowiązującej stawce, łącznie brutto 
……………. zł (słownie: …………………………….. zł). 

2. Zapłata należności przez Zamawiającego za dwa urządzenia klasy UTM nastąpi przelewem na 
konto podane przez Wykonawcę na fakturze - w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku przekazania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu przysługuje prawo do 
powstrzymania się od zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę 
korygującą. 

3.  Zapłata należności przez Zamawiającego za subskrypcję nastąpi przelewem na konto podane 
przez Wykonawcę na fakturze: 

– za pierwszy rok obowiązywania umowy – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od 
dokonania odbioru dostawy, płatnej w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku przekazania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu przysługuje prawo do 
powstrzymania się od zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę 
korygującą. 

– za cztery kolejne okresy roczne obowiązywania umowy – w czterech równych częściach, na 
podstawie faktur wystawianych pod koniec okresu obowiązywania poprzedniej subskrypcji, w taki 
sposób, aby zachować ciągłość subskrypcji. Płatność będzie miała miejsce w terminie 30 dni od 
daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku 
przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę nieprawidłowo wystawionej faktury VAT 
Zamawiającemu przysługuje prawo do powstrzymania się od zapłaty wynagrodzenia, a 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć fakturę korygującą. 

4.  Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT według obowiązujących przepisów 
podatkowych, w szczególności w zakresie obowiązującej stawki VAT.  

5. Wynagrodzenie za dostawę stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tego tytułu i 
pokrywa wszystkie wydatki, nakłady i koszty poniesione przez Wykonawcę. 
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6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Po upływie tego terminu Zamawiający na żądanie Wykonawcy okaże dowód 
obciążenia swojego rachunku. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem 
roboczym dla Zamawiającego. 

7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 
miał prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek na zasadach określonych w przepisach 
powszechnie obowiązujących.  

§ 4 
Okres obowiązywania Umowy 

Umowę zawiera się na okres 5 (słownie: pięciu) lat od dnia podpisania umowy do wypełnienia 
zobowiązań i realizacji uprawnień stron związanych z wykonaniem umowy. 

 
§ 5 

Termin i miejsce realizacji dostawy 
1. Termin dostawy dwóch urządzeń klasy UTM: 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
2. Dostawa przedmiotu Umowy będzie zrealizowana przez Wykonawcę do działu Informatyki 

Zamawiającego, mieszczącego się w Lublinie, przy ulicy Puławskiej 28. 
3. Wydanie przedmiotu dostawy Zamawiającemu oraz przeniesienie jego własności następuje 

z chwilą podpisania przez Zamawiającego, w przedmiotowym zakresie, dowodu dostawy w 
miejscu dostawy (miejsce spełnienia świadczenia), niezależnie od okoliczności skorzystania przez 
Wykonawcę z usług zawodowego przewoźnika. Ryzyko wcześniejszej utraty lub uszkodzenia 
przedmiotu dostawy obciąża Wykonawcę i nie ma wpływu na uprawnienia umowne 
Zamawiającego. 

4. Dostawa będzie przedstawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu do odbioru wyłącznie w dni 
robocze od poniedziałku do piątku – w godzinach 07:00 – 14:30. 

 
§ 6 

Wymagania dotyczące odbioru  
1. Dowodem potwierdzającym realizację dostawy przez Wykonawcę jest dokument dostawy 

podpisany przez Zamawiającego, zawierający numer realizowanego Zamówienia oraz 
wystawiony w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację przedmiotu dostawy. 
Dokumentem dostawy jest protokół odbioru stanowiący załącznik nr 3 do umowy, a w 
szczególnych przypadkach może nim być dokument WZ. 

2. Dokument dostawy musi zawierać odwołanie do numeru umowy również w przypadku, kiedy 
dostawę realizuje inny podmiot niż Wykonawca.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą wszystkie dokumenty dotyczące 
urządzeń klasy UTM zgodnie z wymogami Umowy lub dokumentacji Postępowania.  

4. Dokonanie odbioru dostawy nie stanowi przeszkody dla późniejszego powoływania się przez 
Zamawiającego na niezgodność przedmiotu dostawy z Umową, w tym w ramach uprawnień 
wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

5. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku stwierdzenia, że: 

a) przedmiot dostawy jest niezgodny z Zamówieniem,  

b) przedmiot dostawy posiada ślady uszkodzenia, 

c) nie zostały przekazane wraz z dostawą dokumenty określone w ust. 3. 

W przypadku odmowy odbioru dostawy Zamawiający sporządza informację wskazującą na 

przyczyny odmowy oraz przesyła tę informację do Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej.  

6. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie dokonać wymiany urządzeń klasy UTM, jeżeli 

zaistniały okoliczności wymienione w ust. 5. Przedmiot dostawy zostaje poddany ponownemu 

odbiorowi przez Zamawiającego na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie. 

Prawidłowe wykonanie ponownej dostawy nie zwalnia Wykonawcy z możliwości naliczenia kar 

umownych przez Zamawiającego w związku z powstałym opóźnieniem w stosunku do 

pierwotnego terminu dostawy. 
§ 7   

Siła wyższa 
1. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają 

zdarzenia siły wyższej, których pomimo zachowania należytej staranności żadna ze Stron nie 
mogła przewidzieć i nie może przezwyciężyć, w szczególności: akty terroru, wojny 
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wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, 
trzęsienia ziemi, powodzie. 

2. Strona, która zamierza powołać się na siłę wyższą, zobowiązana jest do niezwłocznego 
powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu przypadku siły wyższej. W przypadku niewywiązania 
się z powyższego obowiązku Strona ta nie może w relacjach z drugą Stroną skutecznie 
powoływać się na wystąpienie przypadku siły wyższej. 
 

§ 8   
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

          Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu dostawy w stosunku do terminu określonego 

w  Zamówieniu - w wysokości 0,5% wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 lit. a) - za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia niedostarczonego zamówienia; 

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji lub rękojmi, 
w tym w szczególności za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych w okresie gwarancji / 
rękojmi wad przedmiotu Umowy lub w jego wymianie - w wysokości 0,5 % wartości Umowy 
brutto, określonej w § 3 ust. 1 lit. a); 

c) za każdy przypadek nie spełnienia lub naruszenia usług serwisowych objętych subskrypcją, 
o których mowa w § 1 ust. 5 lit. a) – w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 3 ust. 1 lit. b);  

d) za każdy przypadek nie spełnienia lub naruszenia usług serwisowych objętych subskrypcją, 
o których mowa w § 1 ust. 5 lit. b) – w wysokości 2% kwoty określonej w § 3 ust. 1 lit. b); 

e) za każdy przypadek nie spełnienia lub naruszenia usług serwisowych objętych subskrypcją, 
o których mowa w § 1 ust. 6 – w wysokości 2% kwoty określonej w § 3 ust. 1 lit. b); 

f) za niedotrzymanie 24-godzinnego terminu lub dostarczenie urządzenia zastępczego o zbyt 
niskich parametrach, o którym mowa w § 1 ust. 5 lit. c)  – w wysokości 71,00 zł za każdą 
rozpoczętą dobę opóźnienia dostawy urządzenia o odpowiednich parametrach technicznych 
ponad wymagane 24 godziny 

g) przy odstąpieniu od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10%  
wartości Umowy brutto - określonej w § 3 ust. 1; 

h) za naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań do zachowania Klauzuli Poufności określonej 
w § 10 Umowy – w wysokości 250 zł za każdy przypadek naruszenia, 

2. Zamawiający może zaspokoić wierzytelność w stosunku do Wykonawcy z tytułu kar umownych 
poprzez potrącanie tych kar z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego, na co 
Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne 
Wykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca zapłaci kwotę kar umownych przewyższającą wartość 
należnego mu wynagrodzenia w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do 
zapłaty/noty księgowej/noty obciążeniowej. Zamawiający poinformuje Wykonawcę następczo na 
piśmie o fakcie dokonanego potrącenia kary umownej. Dla możliwości dokonania potrącenia 
przez Zamawiającego nie jest konieczne uprzednie doręczenie przez niego Wykonawcy 
jakiegokolwiek oświadczenia lub wezwania w przedmiocie potrącenia (potrącenie umowne). 

3. Kary umowne określone w ust. 1 będą naliczane za każdy odrębny przypadek naruszenia 
warunków Umowy oraz mogą podlegać sumowaniu, z zastrzeżeniem że to samo działanie lub 
zaniechanie Wykonawcy, nie może być podstawą do naliczenia kary umownej, z różnych tytułów. 

4. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wartości 
brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie 
Cywilnym. 

      
§ 10 

Tajemnica przedsiębiorstwa 
1. Zamawiający zastrzega, że treść niniejszej umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów    ustawy z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 
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2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie 
wykraczającym poza celu umowy łączącej strony może wiązać się z odpowiedzialnością 
cywilną i karną określoną w art. 18 i art. 23 powołanej ustawy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust.1, 
także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy. 

4. Ujawnienie treści umowy osobom trzecim może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody LPEC S.A. 

5.     Wykonawca i Zamawiający  oświadczają, że – w związku z zawarciem Umowy – znają 
wynikające z przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO, Dziennik Urzędowy UE z dnia 4 maja 2016 r., L 119), obowiązki ochrony i 
zabezpieczenia danych osobowych, jakie zostaną udostępnione w związku z realizacją 
niniejszej Umowy oraz zobowiązują  się do ich realizacji i współpracy przy ich realizacji po 
każdej ze stron z osobna. 

§ 11  
Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z realizacji 
Umowy będą przekazywane pomiędzy Stronami w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości 
przekazanej poprzez pocztę e-mail - chyba że Umowa stanowi inaczej. 

2. Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania wiadomości, 
o których mowa w ust. 1, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.  

3. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy (do których należy kierować korespondencję): 
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 
Imię i Nazwisko: ……………. 
Adres:    ………………… 
Telefon:  ……………….. 
e-mail:     …………………………. 
 
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 
Imię i Nazwisko: …………………. 
Adres:     ……………………………. 
Telefon:  ……………………… 
e-mail:    ……………………………………. 

 
4. Zmiana danych wskazanych w ust. 3  nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu i jest 

skuteczna z dniem powiadomienia drugiej Strony w sposób wskazany w ust. 1. Każda ze Stron 
zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu do 
korespondencji. Do chwili takiego powiadomienia dotychczasowy adres korespondencyjny uważa 
się za aktualny. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 3, zostają powołane celem ustalania wszelkich szczegółów 
związanych z realizacją Umowy, w tym do komunikowania się w zakresie złożenia Zamówienia 
lub realizacji uprawnień gwarancyjnych. W przypadkach nagłych ustalenia tych osób mogą być 
dokonywane także telefonicznie, przy czym w takim przypadku wymagają one późniejszego 
potwierdzenia w formie określonej w ust. 1. 

6. Osoby określone w ust. 3 nie są uprawnione do składania oświadczeń w przedmiocie 
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, jak również do zawierania aneksów dotyczących zmiany 
Umowy, chyba że posiadają odrębne umocowanie do działania w tym zakresie.  

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie powołanych w ust. 3 kanałów komunikacji. Dla 
skuteczności oświadczeń ze strony Zamawiającego, wystarcza wykazanie nadania 
korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail.  
 

§ 12  
Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca dostarczy gwarancję producenta na dostarczony przedmiot Umowy na okres 60 
miesięcy (na okres objęty subskrypcją) licząc od dnia podpisania dokumentu dostawy. Gwarancja 
obejmuje obowiązek Producenta do usunięcia niezgodności przedmiotu dostawy z Umową,  
w szczególności dotyczy to wad niewykrytych w momencie odbioru dostawy oraz wszelkich 
innych wad powstałych z przyczyn tkwiących lub wynikających z właściwości przedmiotu dostawy 
i niezależnych od Zamawiającego.  



NZ4-241-211/2019  Zał. Nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

Strona 6 z 7 

 

2. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługuje także w stosunku do dostarczonego 
przedmiotu Umowy rękojmia na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Okres 
umożliwiający skorzystanie z rękojmi jest zrównany z okresem gwarancji wskazanym w ust. 1,  
z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie może być w żadnym przypadku krótszy niż okres 60 
miesięcy od daty wydania urządzeń klasy UTM Zamawiającemu.   
 

§ 13 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy podwykonawcom w całości lub w części bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, przy czym zgoda nie jest wymagana w zakresie usług 
przewozowych, w tym kurierskich i spedycyjnych. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania osób lub podmiotów trzecich, którymi się posługuje w trakcie realizacji 
niniejszej Umowy, jak za własne działania i zaniechania. 

 
§ 14 

Odstąpienie od Umowy  
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części: 

a) w razie opóźnienia w prawidłowym wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, jeżeli termin 
opóźnienia dostawy przekroczy 10 dni roboczych - w terminie 14 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach przez Zamawiającego; 

b) jeśli wykonanie Umowy stanie się niemożliwe z uwagi na wystąpienie siły wyższej - w terminie 
30 dni od daty zaistnienia tej przesłanki. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w  zakresie jej niewykonanej części, w terminie 14 dni od 
pozyskania przez  Zamawiającego informacji o: 
a) złożeniu przez Wnioskodawcę  wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
b) otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 
c) wystosowaniu przez Wykonawcę propozycji układowych wymaganych dla przygotowania 

wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
d) zaistnieniu okoliczności, na wskutek których prawidłowe wykonanie przez  Wykonawcę 

zobowiązań  wynikających z Umowy stało się niemożliwe. 
3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
4. Odstąpienie od Umowy nie powoduje obowiązku zwrotu przez Zamawiającego kar umownych 

zapłaconych przez Wykonawcę, nie wpływa również na wiążący Wykonawcę obowiązek 
przestrzegania Klauzuli Poufności oraz możliwość dochodzenia przez Zamawiającego kary 
umownej z tytułu naruszenia tej Klauzuli, jak i z tytułu odstąpienia od Umowy. 

5. Postanowienia powyższe nie ograniczają Stron w zakresie ich uprawnień do odstąpienia od 
Umowy przysługujących na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.  
 

§ 15 
Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy, w tym względem treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w Postępowaniu, w przypadku wystąpienia 
okoliczności, które nie są zawinione przez żadną ze Stron i które nie były znane lub 
przewidywane przez Strony w dacie zawierania niniejszej Umowy, jeśli okoliczności te mają 
istotny wpływ na  realizację przedmiotu Umowy przez jedną lub obie Strony.  

2. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, 
przedstawiony drugiej stronie i dokonywana jest poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

3. Jeżeli wskutek braku porozumienia z Wykonawcą w przedmiocie zmian w Umowie,  
w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, zawarcie aneksu nie będzie możliwe Zamawiający może 
odstąpić od Umowy. 

4. W związku z odstąpieniem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, nie jest naliczana  kara 
umowna. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski. W przypadku gdy dokumenty 
wymagane Umową składane przez Wykonawcę sporządzone są w języku obcym, Wykonawca 
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dostarczy je wraz z tłumaczeniem na język polski. Odstępstwa od powyższej zasady wymagają 
zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Przez dni robocze Strony rozumieją dni tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

3. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku  
z wykonaniem Umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby LPEC S.A. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze Stron. 
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
 
 
 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy;  
Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia – strony zgodnie oświadczają, że są  
w posiadaniu niniejszego dokumentu; 
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru (druk F-95). 
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