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UMOWA NA WYKONANIE I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ  
 
zawarta w dniu ………………… 2021 roku w Dziadkowicach, pomiędzy:  
1.  ………………………………… z siedzibą w ………………………..……………. przy ulicy ………………………………….. (kod 
pocztowy: …………….), zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:………………………….…,   
a  
…………………………………, ……………………… 17-306 Dziadkowice zwanym dalej „Zamawiającym”,  
zwanymi łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,  
o następującej treści:  
 

§ 1  
 Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej maksymalnej mocy instalacji 
fotowoltaicznej …………………. kW, zwanej dalej Instalacją, na potrzeby budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego w ………………………………….., nr działki ……………….…., obręb ………….……………………… 

2. Wykonawca w ramach umowy: 
1) dokona zakupu i montażu urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania 

słonecznego (instalacja fotowoltaiczna), 
2) dokona zakupu urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania 

urządzeń produkujących energię z OZE, 
3) przyłączy instalację fotowoltaiczną do sieci budynku, 
4) wykonana instalację odgromową dotyczącą tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji 

fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami, 
5) sporządzi dokumentację techniczną, jeśli będzie wymagana, 

6) dokona testów i pomiarów końcowych,  
7) dokona testowego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej,  
8) przeprowadzi instruktaż użytkowania Instalacji dla Zamawiającego,  
9) sporządzi uproszczoną dokumentację techniczną (zgodną z minimalnymi parametrami dla 

instalacji OZE określonymi w załączniku 2 do Regulaminu wraz z opisem efektów ekologicznych 
grantu zgodnie z załącznikiem 3 do Regulaminu), 

10) przygotuje Zamawiającemu wniosek o zgłoszenie Instalacji do sieci Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej. 

3. Instalacja musi spełniać minimalne parametry dla instalacji OZE określone w załączniku nr 2 do 
Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż 
instalacji odnawialnych źródeł energii  oraz osiągać efekty ekologiczne określone w załączniku nr 3 
do Regulaminu, stanowiących wraz z ofertą wykonawcy integralną część umowy. Załączniki są 
dostępne na stronie www.dziadkowice.pl. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść tych 
dokumentów. 

 
§ 2  

Obowiązki stron  
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy:  

1) przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od profesjonalnego 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa robót,  

2) zgodnie z załącznikami do umowy, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy 
technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z prawem budowlanym oraz 
aktami wykonawczymi, obowiązującymi normami i aprobatami; 

3) z wykorzystaniem urządzeń fabrycznie nowych.  
2. Wykonawca oświadcza, że:  

http://www.dziadkowice.pl/
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1) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, narzędzia oraz zaplecze 
techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania robót; 

2) znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu umowy, w 
szczególności nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe, nie złożył 
wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także nie 
występują wobec niego żadne okoliczności prawne lub faktyczne, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na realizację zobowiązań przyjętych w niniejszej Umowie; 

3) zobowiązuje się do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa ruchu na terenie 
budowy;  

4) ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z 
zaniechania, niedbalstwa oraz działań niezgodnych ze sztuką budowlaną. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy. Jednocześnie 
strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach, mogących 
mieć wpływ na termin realizacji prac.  

 
§ 3 

 Materiały  
1. Dostarczone do budowy Instalacji urządzenia i materiały są kompletne, sprawne i wolne od wad 

zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążone prawem osób trzecich.  
2. Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały itp.), które zostaną użyte do wykonania instalacji 

posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.   

 
§ 4  

Termin realizacji Umowy  
1. Termin realizacji Umowy: …………………………………………………………………………………………………………..….  
2. Zmiana terminu przewidzianego na wykonanie Umowy lub wykonanie poszczególnych elementów 

robót, jest możliwa o czas opóźnienia, jeśli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na 
wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: 
1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, 

szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych i dokonanie odbiorów; 

2) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową; 

3) opóźnień w przekazaniu Wykonawcy terenu realizacji robót.   
 

§ 5 
Odbiór Instalacji  

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o gotowości do dokonania odbioru Instalacji. 
Odbiór nastąpi w terminie ustalonym przez Strony, nie później niż w 5 (pięć) dni od zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru.  

2. Dokonanie odbioru Instalacji zostanie potwierdzone podpisanym przez strony protokołem 
odbioru, w którym wskazane zostaną wykonane elementy Instalacji. 

3. W toku odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi i użytkowania w języku 
polskim oraz dokumenty potwierdzające gwarancję zgodnie z § 9.  

4. Po odbiorze dokonanym przez Strony Instalacja zostanie przedstawiona do odbioru inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego ustanowionemu przez Gminę Dziadkowice. Wyłącznie dokonanie odbioru 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego usprawnia do przyjęcia, że Instancja została wykonana 
prawidłowo. 
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5. W razie stwierdzenia wad Instalacji w toku odbiorów, Strony uzgodnią zakres niezbędnych 
poprawek oraz termin ich usunięcia, potwierdzając ustalenia stosownymi zapisami w protokole 
odbioru.  

6. Po dokonanym odbiorze przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca sporządzi wniosek 
o przyłączenie Instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

 
§ 6 

 Wynagrodzenie  
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

…………………………………………………………………………………………………..…………. zł brutto zgodnie z ofertą. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia, określonego w ust. 1 w terminie w 

terminie 7 dni od daty odbioru Instalacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek lub fakturę VAT w zakresie zgodnym z uproszczoną 

dokumentacją techniczną.  
 

§ 7 
Odstąpienie od Umowy  

1. W przypadku niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą Umową, 
Strona druga może, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu terminu do należytej realizacji umowy, 
odstąpić od Umowy w formie pisemnej w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego 
terminu. 

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, w szczególności może nastąpić, gdy:  
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w ciągu 21 dni od zawarcia umowy; 
2) zamontowane lub planowane do montażu elementy Instalacji są niezgodne z załącznikami do 

Umowy;  
3) stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 
4) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni.  

 
§ 8 

 Rękojmia 
Okres rękojmi na wykonaną Instalację ustala się na 6 lat od dnia dokonania odbioru Instalacji, o którym 
mowa w § 5 ust. 4.   

§ 9 
 Gwarancja jakości  

1. Na urządzenia wchodzące w skład Instalacji producent udzielił gwarancji: 
1) na wady ukryte modułów fotowoltaicznych …… (min. 10) lat, 
2) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%, 
3) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%, 
4) gwarancja na pozostałe urządzenia na …… lat (co najmniej 6) od daty odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela …………..lat gwarancji na całość instalacji fotowoltaicznej i jej montaż. 
Gwarancja niniejsza nie obejmuje elementów ulegających standardowemu zużyciu w czasie jej 
eksploatacji, np. bezpieczniki, baterie oraz uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez 
czynniki niezwiązane z instalacją. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe  
1. Przelew praw i przeniesienie obowiązków którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy na 

jakikolwiek podmiot, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem 
nieważności.  
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2. Doręczenia między Stronami odbywać się będą osobiście lub listami poleconymi, na adresy 
wskazane w komparycji Umowy. 

3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, będą 
rozwiązywane przez odpowiedni sąd powszechny, właściwy dla miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 

5. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 
6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dofinansowania, 
2) załączniku nr 3 do Regulaminu,  
3) oferta wykonawcy. 

 
                             Wykonawca:                                                                      Zamawiający:  
  
  
 


