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Opole, 7 czerwca 2022 

 
U M O W A  

WYKONANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NR  ……/07/2021 
 

zawarta dnia  7 czerwca 2022  pomiędzy: 

p……………………………………………………… zwany dalej "Zamawiającym", a Andrzejem Burzyńskim 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: InżynieriaPV Andrzej Burzyński ; 45-371 Opole ul. 
Orląt Lwowskich 47/2, NIP: 9910198162, REGON: 361369441, zwanym dalej "InżynieriaPV". 

 
§ 1 

 
     Przedmiotem Umowy jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej, a w szczególności dokonanie 
pomiarów, opracowanie kosztorysu oraz projektu instalacji fotowoltaicznej, sprzedaż oraz montaż i 
instalowanie elektrycznych urządzeń fotowoltaicznych, składających się z modułów fotowoltaicznych, 
falowników i pozostałego wyposażenia. Szczegółowy wykaz urządzeń oraz wyposażenia instalacji 
fotowoltaicznej znajduje się w załączniku nr 1 , stanowiącym integralną część Umowy. 

1. Zamawiający wskazuje miejsce montażu: …………………………………………. i oświadcza, że posiada 
prawo do dysponowania nieruchomością położoną pod adresem wskazującym miejsce montażu. 

2. Szczegółowe wymagania techniczne dla wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 
1 zostają określone w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część Umowy. 

3. Główne etapy wykonania przedmiotu umowy: 
I etap: opracowanie projektu, 
II etap: sprzedaż elektrycznych urządzeń fotowoltaicznych i dostarczenie ich na miejsce 
montażu, 
III etap: montaż elektrycznych urządzeń fotowoltaicznych, 
IV etap: odbiór techniczny, legalizacja w zakładzie energetycznym 
 

§ 2 
 

InżynieriaPV jest uprawniona do korzystania z usług innych podmiotów w celu realizacji swoich 
zobowiązań umownych. 

1. Podmioty, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
InżynieriiPV oraz zaciągania w jej imieniu zobowiązań. 

2. Oświadczenia i zawiadomienia istotne z prawnego punktu widzenia, które będą składane przez 
Zamawiającego po podpisaniu niniejszej Umowy ( np: ustalenia terminów, zawiadomienia o 
wadach, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ) wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
lub również drogą poczty e-mail. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przystąpienia do odbioru przedmiotu Umowy w formie 
protokolarnej, w terminie 3 dni od zgłoszenia przez InżynierięPV gotowości do wykonania 
czynności zdawczo-odbiorczych.  
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§ 3 

1. Zamawiający jest odpowiedzialny za: 

1) wszystkie wymagane publiczne i prywatne zezwolenia na montaż, instalację urządzeń 
elektrycznych i eksploatację instalacji fotowoltaicznej, chyba że strony pisemnie ustaliły 
odmiennie, 

2) stworzenie odpowiednich warunków technicznych dla montażu instalacji urządzenia 
fotowoltaicznego. 

2. Jeśli strony uzgodniły montaż i instalację elektrycznych urządzeń fotowoltaicznych, 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia swobodnego dostępu do powierzchni montażowej i zadbania, aby miejsce 
montażu odpowiadało ustawowym przepisom, 

2) zapewnienia dostępu do prądu budowlanego koniecznego do montażu instalacji 
fotowoltaicznej. 

 
§ 4 

 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia …………..zł brutto. Podstawą ustalonego 
wynagrodzenia jest kosztorys, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający  zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki na poczet opracowania projektu instalacji 
oraz rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji w wysokości 30% wartości całkowitego 
wynagrodzenia w terminie do 5 dni od otrzymania faktury zaliczkowej na  konto 49 1160 2202 
0000 0004 5198 3062 . Kolejne 70% wartości całkowitego wynagrodzenia zostanie zapłacone w 
terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru wykonanych prac. 

3. Ostateczne wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wzrostu 
wartości zakładanych w kosztorysie czynników mających wpływ na ustalenie wynagrodzenia 
lub konieczności wykonania prac dodatkowych, nie przewidzianych w kosztorysie.  
W przypadku wzrostu wynagrodzenia wymagana jest pisemna zgoda obu stron, w formie 
aneksu do Umowy. 

4. Strony dopuszczają możliwość wystawienia faktur częściowych, tj. zapłaty za poszczególne 
etapy wykonania Umowy określone w ust.  1 § 3. 

5. InżynieriaPV upoważniona jest do wystawienia faktury końcowej po protokolarnym odbiorze 
przedmiotu zamówienia. 

6. InżynieriaPV zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Umowy do czasu uiszczenia 
wymagalnych płatności za poprzedni ukończony etap Umowy określony w ust. 1§ 3. 
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§ 5 
 

1. Do chwili uregulowania całego wynagrodzenia  InżynieriaPV zastrzega sobie prawo własności 
sprzedanych instalacji fotowoltaicznych, to znaczy modułów fotowoltaicznych, falowników i 
pozostałego wyposażenia. 

2. Instalacje fotowoltaiczne zastrzeżone prawem własności nie mogą być przed uregulowaniem 
całkowitego wynagrodzenia oddane w zastaw przez Zamawiającego osobom trzecim, ani nie 
mogą być zabezpieczeniem wierzytelności Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest 
niezwłocznie zawiadomić InżynierięPV w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez 
osoby trzecie do tych instalacji. 

          
§ 6 

 
1. InżynieriaPV udziela gwarancji na instalację fotowoltaiczną rozumianą jako zespół 

kompatybilnych i połączonych ze sobą urządzeń mających na celu wytwarzanie energii 
elektrycznej na okres 2 lat Gwarancja obejmuje prawidłowy dobór urządzeń, prawidłowe ich 
połączenie, oraz zdolność do uzyskania zaprojektowanej mocy znamionowej. Gwarancja na 
urządzenia (moduły fotowoltaiczne, falowniki) określona jest w kartach gwarancyjnych 
poszczególnych urządzeń. 

2. InżynieriaPV nie gwarantuje, że wielkość energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej 
będzie zgodna z przewidywaną w projekcie. Wielkość produkowanej energii ma charakter 
prognozy i jest zależna od czynników atmosferycznych. 

          
§ 7 

 
1. InżynieriaPV ponosi odpowiedzialność za zawinione przez nią i wynikające z naruszenia 

obowiązków umownych: 

1) szkody z tytułu utraty życia lub uszczerbku na ciele lub zdrowiu, 

2) szkody z tytułu naruszenia istotnego obowiązku umownego, tzn. zobowiązania, którego 
wypełnienie umożliwia w ogóle właściwą realizację umowy  i na dotrzymaniu którego 
strona umowy zwykle polega lub może polegać- w takim przypadku odpowiedzialność 
InżynieriiPV  jest jednakże ograniczona do rekompensaty za przewidywalną, typowo 
występującą szkodę, 

3) szkody, które InżynieriaPV spowodowała umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. 

 

2. Wynikające z ust. 1 ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeśli InżynieriaPV 
podstępnie przemilczała jakąś wadę lub przejęła gwarancję (na piśmie) za jakość instalacji 
fotowoltaicznej. 

§ 8 
1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia …… 2021 roku, 

z zastrzeżeniem, że powyższy termin może ulec zmianie w przypadku zaistnienia 
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niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych, na które nie ma 
wpływu  InżynieriaPV. 

2. Jeżeli parametry określone w projekcie instalacji okażą się niezgodne ze stanem faktycznym, 
strony w drodze aneksu ustalą przedłużenie terminu wykonania Umowy i postanowią o zwrocie 
dodatkowych kosztów poniesionych przez InżynierięPV. 
 

 

§ 9 
1. Strony zobowiązują się rozstrzygać ewentualne spory strony na drodze polubownej. 

2. W przypadku nie dojścia do ugody , właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy dla 
siedziby  InżynieriiPV. 

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

 
 
 

                      
 
 
 

Zamawiający          Wykonawca 
 

…………………..         ………………. 
 

  


