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U M O W A  
na wykonanie instalacji  

fotowoltaicznych 

 

zawarta w dniu ……………….. 2017 r. w……………, pomiędzy: 
 
ROKO RiR KOWALSCY SP.J. 
ul. Szczecińska 1i  
72-003 DOBRA 
NIP: 8510307598,  
REGON: 005459571 
 
 
Reprezentowanej przez: Robert Kowalski 
 
zwana w dalszej części umowy 
Zamawiającym, 
 
a 
 
…………………………………….. 
 
Reprezentowanej przez: ……………………….. 
 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie 4 kompleksowych instalacji 

fotowoltaicznych wraz z dokumentacją oraz dostawą materiałów. Przedmiot umowy 
jest realizowany w ramach projektu pn.” Budowanie instalacji fotowoltaicznych w 
Dobrej, Mierzynie i Pogorzelicy”, o dofinansowanie którego Wnioskodawca ubiega się 
w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020.  

2.  Miejscem realizacji zamówienia są: 
a) ul. Szczecińska 1i 72-003 DOBRA, ( 1 instalacja) ,szczegółowy zakres prac 
określa „Oferta szczegółowa” (zwana dalej ofertą) stanowiąca Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy, sporządzony na podstawie złożonych ofert, 
b) Mrzeżyn, ul. Wojska Polskiego 22, 72-330 ( 2 instalacje) szczegółowy 
zakres prac określa „Oferta szczegółowa” (zwana dalej ofertą) stanowiąca 
Załącznik nr 2 i 3, do niniejszej umowy, sporządzone na podstawie złożonych ofert, 
c) Pogorzelica, ul. Morska 2, 72-350, szczegółowy zakres prac określa „Oferta 
szczegółowa” (zwana dalej ofertą) stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 
sporządzony na podstawie złożonych ofert. 

 
 

§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy 
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1. Zleceniodawca przekaże Wykonawcy protokołem – zdawczo odbiorczym tereny, na 

których ma być wykonana instalacja.  
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 w terminie 75 dni 

od dnia podpisania umowy.   
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, możliwa 

będzie wyłącznie po wyrażeniu zgody  lub po zawarciu aneksu do umowy w tym 
zakresie z Zamawiającym w następujących przypadkach: 

a) Wstrzymania robót na mocy decyzji uprawnionych organów do wstrzymania 
lub przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 
co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; Wydłużenie 
terminu może nastąpić o okres wynikający z decyzji organów.  

4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt 1, strony mogą 
uzgodnić nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. Podczas ustalania nowych terminów realizacji 
strony uwzględnią ilość dni opóźnienia wynikających z okoliczności wskazanych w 
ustępie 3.  

5. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołów 
częściowych oraz protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 3 

Przedstawiciele stron 
 
1. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń w trakcie realizacji Umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego 
Robert Kowalski 
lub osoba oddelegowana przez niego do tego zadania, 
b) ze strony Wykonawcy 
………………………. 

 

§ 4 
Obowiązki stron 

 
1.  Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
       

a) Udostępnienia w terminie określonym w § 2 pkt.1  przedmiotu Umowy 
wyposażonego w: 
          - punkt poboru energii elektrycznej,  
          - punkt stałego dostępu do Internetu umożliwiającym zdalny dostęp do 
systemu   monitoringu instalacji w miejscu przyłącza,  
b) Współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu 
realizacji umowy. 
c) Protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
d) Uzgodnienia w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 
dokumentacji projektowej. 
e) Zapłaty wynagrodzenia na podstawie przedstawionych faktur wystawionych 
przez Wykonawcę. 
f) Wykonawca ma obowiązek udzielenia pomocy Zamawiającemu  w przygotowaniu 
wszystkich formalności związanych z wydaniem warunków przyłączeniowych, w tym 
w przygotowaniu dla Zamawiającego  dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku 
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o przyłączenie do sieci i odbiór energii elektrycznej wg danych warunków 
techniczno-lokalizacyjnych udostępnionych przez Zamawiającego. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) realizacja przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy zgodnie 
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp oraz normami, przy 
uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności; 
b) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia BIOZ, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy. 
c) wykonanie przedmiotu Umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń 
i sprzętu, zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami prawa;  
d) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie miejsca robót z 
zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie robót, 
e) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 
f)            opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
oraz zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego;  
g) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazania go 
Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 
h) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, 
przekazanie atestów i certyfikatów dostarczonych przez producentów 
zastosowanych systemów i urządzeń 
i)            przekazania użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim wraz z ich 
przeszkoleniem co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji. 
j)           przeprowadzenia prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów 
niezbędnych i przewidzianych w normach przed poszczególnymi odbiorami robót. 
k) należytego zabezpieczenia terenu robót, zapewnienia ochrony 
znajdującego się tam mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób 
gwarantujący    ochronę zdrowia i życia ludzi, 
l)            utrzymania terenu w obrębie prowadzonych robót w należytym porządku, 
przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
m) ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami, 
n)  niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót. 
o) przygotowanie i przekazanie użytkownikowi wszystkich niezbędnych 
dokumentów do zgłoszenia mikroinstalacji do ENEA Operator oraz udział przy 
dokonaniu przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej po 1 stycznia 
2016 roku, 
p) uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami terminów zamontowania i 
uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznych. 
q) zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót. 
r) przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót kompletu dokumentów: 
• wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
• dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane , 
• dokumentacja powykonawcza ,jeżeli dokonano jakichkolwiek zmian w trakcie 

realizacji w dokumentacji projektowej, 
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• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 
wartości. 

s) udzielenie pomocy Zamawiającemu  w przygotowaniu wszystkich 
formalności związanych z podłączeniem mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej, w tym w przygotowaniu dla Zamawiającego  dokumentacji 
umożliwiającej złożenie wniosku o przyłączenie do sieci i odbiór energii elektrycznej 
wg danych warunków techniczno-lokalizacyjnych udostępnionych przez 
Zamawiającego. 
t)            realizacja serwisu gwarancyjnego oraz dokonanie do 2 przeglądów 
serwisowych rocznie. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, rozumiany jako 
czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii, nie 
może być dłuższy niż wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę, tj. ….godzin. 
Serwis w okresie gwarancji jakości i przeglądy będą bezpłatne.     
u) przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze końcowym karty gwarancyjnej z 
podaniem danych dotyczących serwisu, tj. nazwę, adres, telefon, fax itp. 

 

 

§ 5  

Materiały 

1. Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy muszą 
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie 
zostały określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, lub 
dostarczyć, w stosunku do wskazanych materiałów: 

a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą 
przenoszące europejskie normy zharmonizowane, 
c) aprobaty techniczne, 
d) atesty, 

 

§ 6 
Inspekcje 

 
Wykonawca, po odpowiednio wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego i uzgodnieniu 
terminu, umożliwi mu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu 
 

§ 7 

Odpowiedzialność za wady 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace instalacyjno-budowlane na 

zasadach określonych w zapytaniu ofertowym do niniejszej umowy.  
2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i 

gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca w dniu poszczególnych odbiorów przekaże Zamawiającemu karty 

gwarancyjne i katalogowe wyposażenia, urządzeń i materiałów budowlanych, 
wbudowanych przez Wykonawcę, wystawionych przez producentów. 

4. W okresie udzielonych gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego 
usuwania wad objętych gwarancją lub wymiany części na nowe bez wad. 

5. Warunkiem realizacji uprawnień z gwarancji jest powiadomienie Wykonawcy o 
wykryciu wady w okresie gwarancji, w terminie 3 dni od jej wykrycia  poprzez e-mail 
na adres: ……………………………… 
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6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
7. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

a) zmianie adresu lub firmy, a także adresów e-mail, 
b) zmianie osób reprezentujących strony; 

  

§ 8 
Odbiory 

 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) 1 odbiór częściowy po dokonaniu montażu konstrukcji 
b) 2 odbiór częściowy po dostawie modułów oraz falowników, 
c) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich robót opisanych w 
umowie oraz otrzymaniu dokumentacji powykonawczej, 

2. Z każdej czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 
wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia, 
wraz z podaniem daty odbioru, mailem  do siedziby Zamawiającego na adres 
kowalski@roko.com.pl 

4. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie przypadające od 
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 
 

§ 9 

Odbiór końcowy 

 
1. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego, i w terminie do 4 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty przejęcia robót (o ile nie zostały one wydane 
Zamawiającemu wcześniej): 

a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty 
gwarancyjne i katalogowe urządzeń, 
b) instrukcje obsługi, 
c) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych pomiarów i badań, 
d)  dokumentację powykonawczą. 

2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może domagać się 
usunięcia wad i w tym celu może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy, technicznie 
możliwy termin do ich usunięcia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do    żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych.   

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 10 

Wynagrodzenie i sposób płatności 
 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na 
podstawie Oferty Wykonawcy  
- tj. wysokości ceny netto ………………..  złotych stawka podatku VAT 23 %, wartość 
podatku VAT, cena brutto: ……………………..  
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2. Na poczet wykonania umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy tytułem części 
wynagrodzenia określonego w umowie( I transza) kwotę  10%netto + 23 % VAT brutto 
……………….. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  
3. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi w 3 ratach: 
a/ kwota brutto 30%w terminie 7 dni od dnia dokonania 1 odbioru częściowego na 
podstawie faktury VAT. 
b/ kwota brutto 30% w terminie 7 dni od dnia dokonania 2 odbioru częściowego na 
podstawie faktury VAT. 
c/ kwota brutt 30%  w terminie 7 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego na podstawie 
faktury VAT.  
 

 

§ 11 
Kary umowne  

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 10 umowy, w przypadku 
niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
b) 1 % wynagrodzenia netto określonego w § 10 umowy, za zwłokę w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia odbioru 
usunięcia zgłoszonych wad, 

 
 
2. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w 

przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 10 pkt 2 i 
3 umowy. 

3. Strony ustalają, iż w sytuacji nie wyprodukowania przez instalacje stanowiące 
przedmiot niniejszej umowy wymaganej ilości energii, której wielkość zakłada Projekt, 
Wykonawcę obciążą wszelkie koszty związane z koniecznością zwrotu przyznanej 
Zamawiającemu dotacji celowej na realizację Projektu opisanego w par.1.  

 

§ 12 
Rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., Wykonawca może 
żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 
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§ 13 

Zmiana w treści umowy 
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach 
określonych w zapytaniu ofertowym i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w 
przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie 
dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 
 
 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Wykonawcy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane oraz aktów 
wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 
 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A 

 

 

 

 

 

Załącznik nr. 1 – oferta szczegółowa 

Załącznik nr.2 –  karta gwarancyjna  

 


