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                            UMOWA ZLECENIA nr PC/PSZ/02/2018                              PC 
                                    "POMPA CIEPŁA (PC)"                                     
 
zawarta w dniu ________2018 roku, pomiędzy:   
  
Novista Sp. z o.o. 
00-834 Warszawa, ul. Pańska 73, NIP: 634-265-97-39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000271246, 
reprezentowaną przez: Teresa Domagała Wiceprezes Zarządu, 
zwaną w treści Umowy Wykonawcą, 
 
a 
 
Pan/Pani ………………………………………………………………., 
 
Zamieszkałym/ą w ……………………………………………………………………………….., 
 
Legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ..…………………………, 
 
wydanym przez …………………………………………………………………………………..., 
 
PESEL: ………………………………,     TELEFON : ………………………………,  
 
zwanym w treści Umowy Zamawiającym,  
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie w postaci 
przygotowania Projektu pompy ciepła (instalacja do produkcji energii cieplnej na 
potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewu ciepłej wody użytkowej) dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego Zamawiającego.  

2. Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący albo samodzielna część 
domu bliźniaczego, albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele 
mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej, przez osobę fizyczną 
posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności, współwłasność lub 
użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym w budowie.  

 
§ 2  

1. Wykonawca opracuje Projekt pompy ciepła dla budynku Zamawiającego, zgodnie z 
wymaganiami technicznymi dotyczącymi przygotowania projektów pomp ciepła, 
dokumentami programowymi i wymaganiami dotyczącymi przygotowania dokumentacji 
aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach funduszy Unii Europejskiej, najlepszą wiedzą 
techniczną i obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Projekt pompy ciepła dla budynku Zamawiającego, będzie wykonany przez osoby 
posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności 
instalacyjnej, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 
lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.2013 r. poz. 1409).  

3. Projekt pompy ciepła jest dokumentacją rynkową i może zostać wykorzystany w 
dowolnym procesie pozyskania środków na tą inwestycję.  
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4. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dane niezbędne do realizacji 
przedmiotu Umowy oraz umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wywiadu technicznego 
dla budynku, który jest przedmiotem opracowania Projektu pompy ciepła. 

5. Wykonawca nie odpowiada za prawdziwość danych i dokumentów źródłowych 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli budynek nie będzie spełniał warunków technicznych do wykonania montażu 
pompy ciepła, wówczas Umowa zostanie rozwiązana, a Wykonawca zwróci wpłacone 
środki Zamawiającemu.  

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Projekt pompy ciepła dla budynku 
Zamawiającego, w terminie do 26.03.2018 r. lecz nie wcześniej, niż 30 dni roboczych od 
dostarczenia przez Zamawiającego kompletu danych i informacji oraz przeprowadzenia 
wywiadu technicznego zgodnie z § 2 ust.5. 

8. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić wykonany Projekt pompy ciepła jego budynku 
dla Wykonawcy oraz Gminy Pszczyna w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej 
do funduszy unijnych i realizacji Projektu pt.: „Inteligentne zarządzanie energią 
poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych 
mieszkańców Gminy Pszczyna”. Wykonanie projektu nie jest jednoznaczne z 
przyznaniem dofinansowania. Beneficjent otrzyma dofinansowanie na budowę instalacji 
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Pszczyna, przez Urząd Marszałkowski. 

 
§ 3 

1. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy kwoty 500,00 złotych (słownie 
złotych: pięćset) brutto, tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy 
określonego w §1 ust.1.  

2. Płatność o której jest mowa powyżej, będzie dokonana po podpisaniu niniejszej Umowy 
przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy nr:  
38 1140 2004 0000 3002 7737 2440 
W tytule wpłaty należy podać następujące dane: 
Projekt pompy ciepła, 
Imię i nazwisko Zamawiającego, 
Adres instalacji pompy ciepła, 
Nr telefonu kontaktowego.  

3. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy fakturę VAT. 
 

§4 
       Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia przekazania przedmiotu  
       Umowy Zamawiającemu. 

 
§5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 

 
                ___________________                          ___________________ 

               Wykonawca                                                                   data i czytelny podpis Zamawiającego 


