Załłącznik 3
Umowa Nr ……………
……………
na dosttawę i monttaż wraz z uruchomien
u
iem układu solarnego w ramach p
projektu pod
d nazwą
„Insstalacja systtemów energii odnawia
alnej na bud
dynkach użyteczności publicznej oraz
o
dom
mach prywattnych w gm
minach powia
atu buskieg
go i pińczow
wskiego” fina
ansowaneg
go ze
środków Szwajcarsko
o Polskiego Programu Współpracy
W
y
zawarta
a w dniu ……
………………
……….w Sę
ędziszowie pomiędzy:
Gminą Sędziszów
S
działającą w ramach Porozumien
P
nia Międzyg
gminnego za
awartego pomiędzy
Gminam
mi Busko - Zdrój,
Z
Gnojn
no, Nowy Korczyn,
K
Pacanów, Solec - Zdrój, Stopnica, Tuczępy,
T
Wiślica,, Pińczów, Kije
K i Powia
atem Buskim
m reprezenttowaną prze
ez:
…………
………………
………………………..
zwaną dalej
d
„Gminą”
a
…………
………………
………………………….
……………
seria i nr
n dowodu osobistego:
o
…………….
Pesel: ………………
…
………….
zwanym
m (ą) dalej „Mieszkańce
em”
§1.
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obo
owiązków Stron,
S
związzanych z re
ealizacją
Proje
ektu pod na
azwą „Instalacja system
mów energii odnawialn
nej na budyn
nkach użyte
eczności
publiicznej orazz domach prywatnych
h w gmina
ach powiatu
u buskiego
o i pińczow
wskiego”
wspó
ółfinansowa
anego ze śrrodków Szw
wajcarsko Polskiego
P
Prrogramu W
Współpracy (SPPW),
(
zgod
dnie z Reg
gulaminem uczestnictw
wa w realiz
zacji Projekktu oraz ustalenie wa
arunków
związzanych z realizacją
r
prac polegajjących na dostawie i montażu u
układu solarnego w
budyynku stanow
wiącym włassność Mieszzkańca.
2. Mieszzkaniec zob
bowiązuje się
s do1) wpłatty na konto Gminy nr 73
7 8450 000
05 0110 0800 9913
0021 kwoty ………………
…. zł, stanow
wiącej wkła
ad w budow
wę kolektora
a na jego budynku
b
miesszkalnym.
3. Gmina zobowiiązuje się do wykonania na nieruchomoś
n
ści Mieszkkańca położ
żonej w
……
………………
……………...…… przy ul. ………
………………
……………..……., w okresie
pom
między ____
________ a ________
_______ dostaw i usłług polegajjących na montażu
m
ukła
adu solarne
ego typu ………….o pa
arametrach
h określonycch w załączzniku do Umowy
U
–
zwa
anego dale
ej łącznie Układem. Dostawa i usługi związane
e z monttażem i
urucchomieniem
m Układu zo
ostaną wyko
onane na zlecenie
z
Gm
miny przez przedsiębio
orcę (lub
prze
edsiębiorców
w) wyłonion
nego zgodn
nie z przep
pisami regulującymi ud
dzielanie za
amówień
publicznych, zwanego
z
dalej Wykon
nawcą. Gm
mina jest uprawniona
u
a do jedno
ostronnej
zmia
any parame
etrów Układ
du przed jeg
go zamontow
waniem.
4. Dokłładne termiiny dostaw
wy układu solarnego
s
oraz
o
rozpocczęcia pracc zostaną ustalone
u
odrę
ębnie prze
ez Gminę w drodze
e zawiado
omienia, z co najm
mniej tygod
dniowym
wyp
przedzeniem
m. W uza
asadnionycch przypad
dkach Mie
eszkaniec może wn
nosić o
wyzznaczenie innego term
minu, nie późniejszeg
go jednak, niż miesiiąc od otrz
zymania
zaw
wiadomienia, o którym mowa
m
w zda
aniu poprze
ednim.
5. Stron
ny zgodnie oświadczają
o
ą, że:
5.1. Układ, po
o jego zam
montowaniu
u, nie staje
e się częśścią składo
ową nieruchomości
Mieszkańcca;
5.2. Układ przzez okres 5 lat od dnia odbioru końcowego
o Projektu, o którym mowa
m
w
ust.1, w ramach którego jest instalowany i uruch
homiony, p
pozostawać
ć będzie
własnością
ą Gminy;
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§2.
1. Niezzależnie od pozostałycch postano
owień Umo
owy, obowią
ązki Mieszkańca obejjmują w
szczzególności:
1.1. Przygotow
wanie budyn
nku do insttalacji kolek
ktora wraz z urządzen
niami i insttalacjami
towarzyszzącymi, zg
godnie z zaleceniam
mi przeka
azanymi p
przez Gmiinę lub
Wykonawcę,
1.2. Udostępnie
enie, w term
minie wyzna
aczonym prrzez Gminę
ę, budynku Wykonawcy
y w celu
dokonania przeglądu
u istniejącego stanu instalacji
i
grzewczej, o
określenia zakresu
niezbędnycch adaptaccji i przerób
bek, realiza
acji dostaw
wy oraz pra
ac montażo
owych w
terminach określonych niniejszą umową;
Zapewnienie dostępu
u do insta
alacji celem
m odbioru ze stron
ny upoważ
żnionego
1.3.Z
przedstawiciela Gmin
ny i Wykon
nawcy w te
erminie wyzznaczonym
m przez Gm
minę, po
zgłoszeniu
u gotowości do odbioru przez Wyk
konawcę.
1.4. Pod rygorrem rozwią
ązania ninie
ejszej umowy ze skutkiem natyychmiastowy
ym oraz
2)
obowiązku
u zapłaty ka
ary umown
nej w wysokości ………
………………. zł, Mies
szkaniec
zobowiązu
uje się przezz okres, gd
dy układ sta
anowi własn
ność Gminyy, tj. co najm
mniej 60
miesięcy licząc od datty zakończe
enia realizacji Projektu, do:
1.4.1. użytkkowania Ukłładu, w tym
zgodnie z icch przeznaczeniem
m kolektora solarnego,
s
i wytyycznymi okkreślonymi w otrzyman
nych instrukkcjach obsłługi i dokumentacji
technicznej, w tyym utrzymyw
wania na włłasny kosztt instalacji w należytym
m stanie i
zapew
wnienia jej sprawnego
s
działania, z zastrzeżeniem wynikkającym z § 3 ust. 1
lit.e) umowy;
u
1.4.2.udostępniania budynku
b
dla przeprow
wadzenia kontroli
k
przzez przeds
stawicieli
Gminyy lub innych upoważnionych podmiotów, dzziałających w ramach SPPW
S
–
na zasadach okrreślonych w umowie;
1.4.3.przechowywania
a i okazywan
nia uprawniionym podm
miotom otrzymanych od
d Gminy
dokum
mentów zwią
ązanych z inwestycją;
1.4.4.zaniecchania dokkonywania jakichkolwiek zmian lub przeró
óbek instala
acji bez
pisemnego uzgod
dnienia, pow
wiadomienia
a oraz zgod
dy Wykonaw
wcy i Gminy
y;
1.4.5.nie dokonywania
a zmian w zakresie własności budynku, jjeżeli nabywca nie
wyrazi zgody na
a przejęcie
e wszelkich
h praw i obowiązków
o
w, wynikają
ących z
niniejsszej Umowyy, zgodnie z § 8;
ata kary um
mownej nie wyklucza
w
dochodzenia
a przez Gminę odszkodowania w wyższej
2. Zapła
wysokości, w przypadku
p
p
poniesienia
przez Gminę takiej szkody, w w
wyniku działłania lub
zaniiechania Miieszkańca.
3. Mieszzkaniec ośw
wiadcza, że
e na dzień podpisania umowy, w domu miesszkalnym, o którym
mow
wa w §1 ust. 3, sttale
zamies
szkuje …. osób a jego powie
erzchnia użytkowa
u
*)
2
prze
ekracza/nie przekracza
a 300 m .
§3.
1. Obow
wiązki Gmin
ny, w tym re
ealizowane na jej zlece
enie przez Wykonawcę
W
, obejmują:
a) dostarczen
nie instalaccji na placc budowy wraz z do
okumentacją
ą techniczną oraz
p
projektem
w
wykonawczy
ym, warunkkami gwaran
ncji oraz serwisu;
b) montaż
m
Ukła
adu solarne
ego, o któryym mowa w §.1;
c) uruchomien
nie zainsta
alowanego Układu i przeszkolenie użytkow
wników z zakresu
o
obsługi
i konserwacji wykonanej
w
in
nstalacji;
d) udział
u
w czyynnościach odbioru końcowego;
e) zapewnienie
z
e dokonywa
ania w okresie 60 mies
sięcy licząc od daty zakkończenia realizacji
r
P
Projektu
okkresowych przeglądów
w i konserrwacji w ra
amach gwa
arancji zgod
dnych z
i
instrukcją
o
obsługi
i dokkumentacją techniczną
ą urządzeń.-GMINA SĘDZISZÓ
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2. W zw
wiązku z obowiązkiem
o
m Gminy określonym w ust. 1 pkt
p a) Mieszzkaniec upoważnia
Gmin
nę do złoże
enia oświad
dczenia o prawie
p
do dysponowa
d
nia nieruch
homością, na
n której
prow
wadzane będ
dą roboty zw
wiązane z instalacją Układu.
U
§4
1. Po zakończeniu prac, uru
uchomieniu Układu i prrzeszkoleniu Mieszkań
ńca w zakre
esie jego
obsłługi, Stronyy niezwłocznie na wezzwanie Gminy przystąp
pią do odbiioru końcow
wego. W
ramach czynn
ności odbioru końco
owego, Gmina zobo
owiązana jest do wydania
Miesszkańcowi wszystkich
w
dokumentó
ów niezbędn
nych do korrzystania z U
Układu.
2. W razie
r
stwierd
dzenia w tra
akcie odbio
oru wad lub usterek Ukkładu, Gmina zobowiąz
zana jest
do icch usunięcia. Odbiorow
wi podlega wyłącznie
w
Układ
U
wolnyy od wad lub
b usterek.
§5.
1. Po upływie
u
okrresu, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 5.2, Mieszkan
niec nabywa
a prawo
włassności Ukła
adu, przy czym
c
jest zobowiązan
z
ny do korzyystania w b
budynku, w którym
zam
montowano Układ, z te
ego Układu lub innych
h urządzeń, zapewnia
ających co najmniej
takie
e same parrametry, z punktu widzenia ochro
ony środow
wiska, przezz okres kole
ejnych 5
lat.
2. Sprzzedaż Układ
du, o którym
m mowa w pkt 1, nastą
ąpi z wyłączzeniem uprawnień kup
pującego
z tyttułu rękojmii za wady.
§6.
1. Wszzelkie usterrki, wady lub
l
awarie Układu Mieszkaniec
M
c będzie zg
głaszać zg
godnie z
zasa
adami wynikającymi z otrzymaneg
go od Gmin
ny dokumen
ntu gwaranccji, powiadamiając o
tym Gminę. Gm
mina upowa
ażnia i zobowiązuje Mie
eszkańca do dokonywa
ania tych cz
zynności
w im
mieniu Gmin
ny, do czego
o Mieszkan
niec się zobo
owiązuje.
2. Wob
bec Wykona
awcy lub prroducenta Układu,
U
upra
awnienia z tytułu rękojmi lub ujaw
wnionych
Gmina, po
wad
d Układu wykonywać
w
ć będzie wyłącznie
w
o otrzyman
niu uzasad
dnionego
zaw
wiadomienia Mieszkańcca o wystąp
pieniu wady..
3. Miesszkaniec po
onosi odpow
wiedzialnośść za wsze
elkie, w tym
m przypadkkowe, uszko
odzenia,
uste
erki lub utra
atę Układu i zobowiązzany jest do
o poniesien
nia kosztów
w związanyc
ch z tym
napraw lub zakkupu i monta
ażu nowego
o Układu w miejsce utrraconego.
§7.
1. W okkresie 10 latt od zakońcczenia realizzacji Projektu, jednakże
e nie późnie
ej niż 14 latt od dnia
zaw
warcia niniejjszej umow
wy, w przypadku niew
wykonania lub nienale
eżytego wy
ykonania
prze
ez Mieszka
ańca któregokolwiek z zobowią
ązań wynikkających z umowy, pomimo
wezzwania na piśmie
p
z wyyznaczeniem
m odpowiedniego term
minu, Gmina może od
d umowy
ninie
ejszej odstą
ąpić, gdy zw
włoka Mieszzkańca prze
ekroczy dwa
a tygodnie. 3)W takim prz
zypadku
Miesszkaniec za
apłaci Gmin
nie karę umo
owną w wys
sokości ……
………… zł.
2. W prrzypadku ro
ozwiązania umowy lub odstąpieniia od niej z przyczyn leżących po
o stronie
Miesszkańca, Mieszkaniec
M
c zobowiązzuje się do
d zwrotu Układu, a także ws
szelkich,
poniesionych przez
p
Gminę
ę w związkku z realizac
cją zobowią
ązań wynika
ających z niniejszej
n
umo
owy dotychcczas kosztó
ów, w szczzególności kosztów
k
na
abycia i montażu Układ
du, oraz
naprawienia szzkody na zasadach
z
og
gólnych w takim zakrresie, w jakkim nie będ
dzie ona
znajjdować pokkrycia w zwrrocie kosztó
ów oraz karz
ze umowne
ej.
3. W przypadku odstąpieniia od umo
owy z prz
zyczyn leżą
ących po stronie Gm
miny, w
szczzególności wynikającyych z braku możliwości technicznych wyykonania instalacji
i
Ukła
adu, Gmina
a zobowiązu
uje się do zwrotu
z
wpła
aconej prze
ez Mieszkańca kwoty, o której
mow
wa w § 1 usst.2, w terminie 30 dni od daty ods
stąpienia.
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§8.
Mieszka
aniec zobow
wiązuje się
ę, w przypa
adku zbycia
a nieruchom
mości, na kktórej zamontowany
został Układ, do zapewnien
nia przejęcia przez nabywcę
n
w
wszelkich
praw i obow
wiązków
wynikają
ących z nin
niejszej Um
mowy, a Gm
mina zobow
wiązuje się to
t umożliwić, w szczególności
Mieszka
aniec zobow
wiązuje się
ę do dokona
ania cesji praw
p
i obow
wiązków niniejszej um
mowy na
nabywccę oraz do skuteczneg
go powiadomienia Gm
miny w terminie do 14 dni od daty
y zbycia
nierucho
omości.
§9.
1. W sprawach
s
s
spornych
bą
ądź nieure
egulowanych
h niniejszą
ą Umową zzastosowan
nie mają
przep
pisy Kodekksu Cywilne
ego lub inne właściw
we przepisyy oraz posstanowienia uchwał
Gmin
ny Sędziszó
ów .
2. Ewe
entualne sp
pory wynikłłe przy rea
alizacji niniejszej umo
owy będzie
e rozstrzyg
gać Sąd
właściwy miejsccowo dla sie
edziby Gmin
ny.
§10.
1. Umow
wę sporząd
dzono w dw
wóch jednob
brzmiących egzemplarzzach, po jed
dnym dla ka
ażdej ze
stron.
2. Zmia
any w nin
niejszej um
mowie, jej rozwiązaniie lub odsstąpienie o
od niej, wy
ymagają
zach
howania forrmy pisemn
nej pod rygo
orem nieważ
żności.
3. Załąccznikiem do niniejszej
ej umowy, stanowiącym
s
m jej integralną częśćć, jest spec
cyfikacja
tech
hniczna Ukła
adu.

*) –

zaznaaczyć właściw
we

1) – wyssokość wpła
aty brutto dla kolektora
a na budynk
ku typu:
A 958,34złł, B-2 148,15zł, C- 2 437,05zł
A-1
4
dla
a stawki VA
AT 8%, orazz:
A 230,33złł B-2 446,5
A-2
51zł, C-2 775,53zł
7
dla
a stawki VAT
T 23%
2)- wyso
okość kary umownej je
est równa wysokości
w
ottrzymanego
o dofinasow
wanie i wyno
osi:
dla kolektora
a na budynkku typu A- 4 477,61zł
dla kolektora
a na budynkku typu B- 5 085,77zł
dla kolektora
a na budynkku typu C- 5 807,26zł
3) wyso
okość karyy umownej za zerwan
nie umowy z winy miieszkańca po upływie
e okresu
trwania projektu w terminie do
o 10 lat od zakończenia
z
a projektu wynosi
w
5% w
wpłaty okre
eślonej w
§1 ust. 2 niniejszej umowy
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