Umowa przygotowania analizy możliwości udziału Beneficjenta w programie
pozyskania środków dotacyjnych przez Gminę Pajęczno z Poddziałania IV.1.2
Odnawialne źródła energii w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020”
na zakup, montaż i realizację instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pieca na biomasę
zawarta w dniu ……….………….. r. w ………………………….
PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 63, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod KRS: 0000411892, reprezentacja łączna: Daniel Szewczyk i Michał Mielczarek – Prokura
łączna,
zwaną dalej „Wykonawcą”,
a
1 …………………………………………………………….. Nr dowodu osobistego..........................................
PESEL……………………………………………………..
zamieszkałym/i pod adresem

, NIP …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

zwanym/ą dalej „Zamawiającym”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie analizy technicznych możliwości dla montażu instalacji
OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych, solarnych lub
pieca na biomasę u przyszłego Beneficjenta Programu (Zamawiającego) w formie wizytacji i w zależności od
instalacji zawiera:
a) Weryfikację możliwej do zainstalowania mocy w zależności od dostępności powierzchni dachu i/lub
gruntu (kWp).
b) Prognozę ilości wyprodukowanej energii elektrycznej/cieplnej przez możliwą do zainstalowania
instalację.
c) Obliczenie faktycznego/realnego zapotrzebowania na moc instalacji u Beneficjenta końcowego
wykorzystującego generowaną energię elektryczną/cieplną na potrzeby własne.
d) Wytyczne dot. ustawienia paneli względem stron świata oraz ich pochylenie względem płaszczyzny
poziomej.
e) Pomoc w doborze optymalnego układu dla instalacji solarnej/fotowoltaicznej/pompy ciepła.
2. Przedmiot umowy nie obejmuje przygotowania dokumentacji technicznej w postaci projektów
budowlanych, projektów technicznych, badań geologicznych, badań geodezyjnych.
3. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji w formie elektronicznej z przeprowadzonej diagnozy na
adres mail: ……………………………@...................
§2
TERMINY REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy nastąpi po wpływie na konto Wykonawcy
kwoty ustalonej w § 4 ust. 1 i ust.2 niniejszej umowy.
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2. Termin wykonania inspekcji będzie ustalano pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w dogodnym
terminie dla obu Stron po wpłacie na konto kwoty ustalonej w § 4 ust. 1 i ust.2 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w przygotowaniu analizy technicznej, w
szczególności poprzez udostępnienie wszystkich informacji, danych i dokumentów koniecznych do realizacji
przedmiotu Umowy podczas wizytacji.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy z należytą starannością oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami.
2. W razie niewykonania umowy przez Wykonawcę z winy leżącej wyłącznie po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zwróci całość wpłaconego wynagrodzenia.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Wysokość wynagrodzenia dla czynności opisanych w §1 ust. 1, jest zależna od ilości źródeł OZE na danym
obiekcie:
a) Dla jednej instalacji solarnej lub fotowoltaicznej lub pieca na biomasę – 196,80 zł brutto
b) Dla dwóch instalacji i więcej na jednym obiekcie – 270,60 zł brutto
2. Płatność określona w § 5 ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez
Multibank o numerze:
44 1140 2017 0000 4002 1297 7489
Tytuł przelewu dla płatności wynikającej z § 5 ust.1 to:
Imię i Nazwisko;
Nazwa Gminy;
Rodzaj źródła OZE;
Adres inwestycji.
3. Termin dokonania płatności upływa w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania informacji Gminy
Pajęczno o przystąpieniu do realizacji projektu.
4. Po przeprowadzeniu inspekcji Zamawiający nie ma możliwości otrzymania zwrotu wpłaconego
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 3 ust. 2.
5. Płatność uważana jest za dokonaną z dniem uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
6. Podstawą do dokonania płatności jest niniejsza Umowa, która określa termin płatności. Niedokonanie
płatności w terminie, uważa się za niewykonanie Umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT do niniejszej Umowy. Faktura VAT zostanie
wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wykonawca

Zamawiający
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