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UMOWA nr …/PC/2016 

dotycząca wspólnej realizacji Projektu pn. „Efektywne zarządzanie energią w Gminie 

Wierzbica, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach 

mieszkalnych mieszkańców gminy, w budynkach użyteczności publicznej oraz 

w budynkach partnerów projektu". 

zawarta w dniu …………….. r. w ................... pomiędzy: 

Gminą ...................... z siedzibą :  ul. ............................., .............................., 

reprezentowaną przez: 

..................................... – Wójta Gminy .........................., zwaną w dalszej części umowy 

Gminą, 

a 

1. ...........................................leg. się dowodem osobistym …………………… 

PESEL ................................, 

2. ...........................................leg. się dowodem osobistym …………………… 

PESEL................................., 

zamieszkałymi pod adresem ...................., ul. ........................., ....................,zwanymi w dalszej 

części umowy Właścicielem nieruchomości, o następującej treści: 

§1. 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych 

i finansowych, związanych z instalacją odnawialnego źródła energii na nieruchomości 

Właściciela, tj. inwestycji realizowanej w ramach zadania pn. „Efektywne zarządzanie 

energią w Gminie Wierzbica, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii 

w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy, w budynkach użyteczności 

publicznej oraz w budynkach partnerów projektu". 

1. Właściciel oświadcza, że posiada tytuł prawa własności nieruchomości oznaczonej jako

działka geodezyjna nr ew....................w miejscowości ..............w obrębie geodezyjnym 

............., dla której prowadzona jest KW nr ........................przez Sąd Rejonowy 

w ......................... 

3. Gmina oświadcza, że otrzymała od Właściciela nieruchomości dokumentację projektową

instalacji odnawialnego źródła energii dla wskazanej wyżej nieruchomości i dokona

montażu tejże instalacji po otrzymaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i wyłonieniu wykonawcy.

4. Zestaw instalacji pompy ciepła o mocy ....... kW z wymiennikami pionowymi

(odwiertami), zwany dalej jako zestaw OZE montowany na zlecenie Gminy 

na nieruchomości będącej własnością Właściciela nieruchomości będzie składał 
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się z następujących elementów: 

1) Instalacja źródła ciepła

- pompa ciepła,

- zestaw zasobników,

- układ pomp obiegowych,

- armatura,

- przewody i osprzęt.

2) Instalacja zewnętrzna

- układ sond pionowych,

- układ pomp obiegowych,

- armatura,

- przewody i osprzęt.

5. Zestaw OZE instalowany na zlecenie Gminy będzie charakteryzować się parametrami

technicznymi odpowiadającymi zaspokojeniu zapotrzebowania na energię cieplną

dla budynku w zakresie centralnego ogrzewania oraz podgrzewu ciepłej wody użytkowej,

zgodnie z opracowaną indywidualnie dokumentacją techniczną.

§2. 

Określenie warunków organizacyjnych 

1. W ramach realizacji inwestycji Gmina zabezpieczy realizację celu projektu tj.:

1) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (po otrzymaniu

dofinansowania z RPO WM 2014 – 2020) wyłoni wykonawcę zestawu OZE zgodnie

z dokumentacją projektową udostępnioną przez Właściciela nieruchomości,

2) ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych,

3) zapewni bieżący nadzór inwestorski nad przebiegiem prac instalacyjnych,

4) przeprowadzi odbiory częściowe i odbiór końcowy oraz rozliczenie finansowe

inwestycji,

5) będzie sprawować bezpośredni nadzór i monitoring sprawności i prawidłowej

eksploatacji wykonanych instalacji, w tym w okresie trwałości Projektu będzie posiadać

prawo wstępu do miejsca instalacji.

2. W ramach realizacji inwestycji Właściciel nieruchomości:

1) udostępni bezpłatnie w użytkowanie Gminie część nieruchomości, działki, położonej

na nieruchomości określonej w § 1 ust. 2 oraz część wewnętrzną budynku niezbędną

do prawidłowego zainstalowania instalacji pompy ciepła,

2) umożliwi przeprowadzenie przez Gminę wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych

i montażowych instalacji pompy ciepła na obszarze nieruchomości wymienionej

w § 1 ust. 2 w okresie trwania inwestycji,

3) dokona jednorazowej wpłaty określonej w § 4 celem partycypacji w kosztach zakupu

i montażu instalacji pompy ciepła,

4) upoważnia Gminę, do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami

administracyjnymi w postępowaniach w sprawach uzyskania przewidzianych
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przepisami szczególnymi pozwoleń, niezbędnych do usytuowania ww. urządzeń 

na obszarze nieruchomości Właściciela, 

5) umożliwi wstęp na obszar nieruchomości wskazanej w § 1 ust. 2 celem nadzoru

i monitoringu działania instalacji,

6) będzie ponosił wszelkie koszty dotyczące utrzymania całego zestawu w prawidłowej

eksploatacji,

7) w okresie trwałości Projektu nie będzie dokonywał żadnych zmian, przeróbek

ani demontażu instalacji pompy ciepła bez zgody Gminy,

8) oświadcza, że budynek mieszkalny/gospodarczy, na którym montowany będzie zestaw

OZE nie przekracza powierzchni użytkowej 300 m2,

9) oświadcza, że zainstalowany zestaw OZE nie będzie wykorzystywany do celów

związanych z działalnością gospodarczą,

10) współpracy w zakresie wykonywania czynności związanych z promocją Projektu.

3. Szczegółowa lokalizacja urządzeń oraz sposób ich montażu, określone zostały zgodnie

z przeprowadzonym wywiadem technicznym nieruchomości, uzgodnieniami z właścicielem

nieruchomości w sporządzonym w tym zakresie projektem technicznym uwzględniającym

obowiązujące normy branżowe i standardy techniczne, wykonanym zgodnie

z postanowieniami § 1 ust. 4.

§3. 

Określenie warunków własnościowych i 

eksploatacyjnych 

1. Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu

instalacji pompy ciepła, pozostają własnością Gminy przez okres min. 5 lat, licząc od dnia

zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji przedsięwzięcia przedstawionego

do instytucji rozliczającej zadanie.

2. Po upływie okresu czasu, o którym mowa w ust.1, całość zestawu instalacji pompy ciepła

przejdzie protokolarnie, nieodpłatnie na własność Właściciela nieruchomości.

3. Właściciel zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do właściwej, tj. zgodnej

z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi, eksploatacji urządzeń

wchodzących w skład zestawu pompy ciepła. W przypadku nieprawidłowej eksploatacji

bądź wprowadzonych zmian w instalacji kosztami napraw zostanie obciążony właściciel

nieruchomości.

4. W okresie trwałości projektu będzie przeprowadzany przegląd gwarancyjny. Wszelkie

koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych będzie ponosił

wykonawca.

5. Wykonawca będzie przeprowadzał przeglądy gwarancyjne z ustaloną przez niego

częstotliwością.

6. Właściciel oświadcza, że zapewni Gminie oraz osobom przez nią wskazanym, dostęp do

zainstalowanych urządzeń instalacji pompy ciepła, przez cały czas trwania projektu
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(min. 5 lat) w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego. 

§4. 

Określenie warunków finansowych 

1. Właściciel zobowiązuje się dokonać wpłaty w kwocie ................ brutto (w tym VAT 8%)

z tytułu zakupu i montażu zestawu OZE w terminie 14 dni licząc od dnia pisemnego 

wezwania przez Gminę. 

2. Ww. kwota stanowi 20% wartości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego dokumentacji

projektowej udostępnionej przez Właściciela nieruchomości.

3. Ww. kwota może ulec zmianie w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego

na wykonawcę instalacji odnawialnych źródeł energii. W związku z tym konieczne będzie

zawarcie aneksu do niniejszej umowy, o czym Właściciel nieruchomości zostanie

powiadomiony.

4. Wpłatę należy uiścić przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy 

o nr .......................................................................................... tytułem „Instalacja

odnawialnych źródeł energii”. 

5. Rozpoczęcie montażu zestawu OZE na nieruchomości uzależnione jest od uiszczenia przez

Właściciela wpłaty określonej w ust.1 z zastrzeżeniem ust.3.

6. Nie dokonanie przez Właściciela nieruchomości wpłaty w terminie i wysokości określonej

w ust.1 w związku z ust. 3 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie po terminie złożenia wniosku

o dofinansowanie przez Gminę, Właściciel nieruchomości zobowiązuje się do wskazania

innego właściciela nieruchomości, który zgłosi gotowość udziału w Projekcie i parametry 

jego instalacji będą tożsame z parametrami osoby rezygnującej z udziału w Projekcie. 

8. W przypadku rozwiązania umowy przez Właściciela po dokonaniu już przez Gminę wyboru

wykonawcy instalacji w trybie zamówienia publicznego, dokona on zwrotu nakładów dotychczas

poniesionych przez Gminę na zakup i zainstalowanie zestawu instalacji pompy ciepła, którego

szacunkową wartość w dniu podpisania niniejszej umowy określa się na kwotę ..............................zł 

brutto. 

9. Postanowienia ust. 8 mają zastosowanie w przypadku zbycia nieruchomości, jeśli nabywca

lub następca prawny nie wstąpi w prawa Właściciela jako strony niniejszej umowy.

10. W przypadku dokonania wpłaty przez Właściciela nieruchomości i niezrealizowania projektu

z przyczyn niezależnych od Właściciela nieruchomości cała kwota zostanie zwrócona niezwłocznie

przez Gminę na wskazane konto bankowe.

11. Płatności za wykonane prace związane z dostawą i montażem instalacji pompy ciepła

na rzecz wykonawcy dokonuje Gmina.

§5.  

Czas trwania 

1. Umowę zawiera się na cały czas trwania Projektu pn.  „Efektywne zarządzanie energią

w  Gminie Wierzbica, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach 

mieszkalnych mieszkańców gminy, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach 
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partnerów projektu", przy czym realizacja prac instalacyjnych objętych niniejszą umową 

nastąpi po dokonaniu na rzecz Gminy jednorazowej wpłaty określonej w § 4 ust.1 i ust.3 

natomiast instalacja OZE zostanie wykonana najpóźniej do dnia 31.12.2018 r. Zakończenie 

projektu nastąpi po upływie minimum 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu  

z realizacji projektu przez instytucję współfinansującą. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) niedokonania wpłaty przez Właściciela w terminie i wysokości określonej  

w § 4 ust.1 umowy z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust.3. 

2) nieudostępnienia przez Właściciela nieruchomości celem realizacji niniejszej 

inwestycji. 

3) nieuzyskania przez Gminę pozytywnego wyniku na etapie oceny formalnej  

lub merytorycznej wniosku aplikacyjnego, który zostanie złożony w miesiącu 

październiku 2016 r. w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020  

- działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii (OZE) o dofinansowanie przedsięwzięcia 

pod nazwą : „Efektywne zarządzanie energią w Gminie Wierzbica, poprzez budowę 

instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców 

gminy, w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach partnerów projektu". 

4) nie zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.  „Efektywne zarządzanie 

energią w Gminie Wierzbica, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii  

w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy, w budynkach użyteczności publicznej 

oraz w budynkach partnerów projektu". 

    §6.  

Ustalenia końcowe 

1. Planowany termin realizacji projektu rok 2017-2018r. nie jest zależny od Gminy i z tego tytułu 

Właściciel nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Gminy. 

2. Gmina będzie przetwarzać powierzone na podstawie niniejszej umowy następujące dane 

osobowe: imię i nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego, adres nieruchomości,  

nr ewidencyjny nieruchomości. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie 

w celu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu do celów sprawozdawczych. 

3. Właściciel potwierdza, że podane do umowy dane są prawdziwe i oświadcza, że wyraża 

zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

przedmiotowego Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.922). 

4. Właściciel na prawo dostępu  do treści swoich danych i ich uzupełniania oraz zmiany. 

5. Właściciel wyraża zgodę na udostępnienie oraz korzystanie przez Gminę z materiałów 

ilustrujących realizowany projekt, włącznie z fotografiami z miejsca usytuowania 

instalacji, w zbiorze materiałów promocyjnych Gminy i na stronie podmiotowej Gminy: 

www............................... Zgoda obejmuje wykorzystanie materiałów w dowolnym 

utworze oraz w innych materiałach nie noszących cech utworu w rozumieniu prawa 

autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji i nie jest ograniczone czasowo  
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ani terytorialnie, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami 

przez Gminę, w tym przekazywanie ich osobom trzecim, modyfikowanie materiałów  

i utworów, w których skład będą wchodzić materiały ilustrujące realizację Projektu,  

z zastrzeżeniem że takie wykorzystanie będzie zgodne z dobrymi obyczajami. 

6. Pola eksploatacji obejmują w szczególności: 

a. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub 

w innej formie; 

b. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej 

formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów,  

w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, 

reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych; 

c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy 

zdjęć, o których mowa w lit. d) nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, 

w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, 

reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, 

umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet; 

d. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie 

cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c),  

w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób,  

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

7. W zamian za udzielenie zgody na korzystanie z materiałów, o których mowa w ust. 6 Właściciel 

nie będzie uprawniony do odrębnego wynagrodzenia.  

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Właściciela 

i dwa dla Gminy. 

 

Gmina                                                                   Właściciel nieruchomości 

 




