
 

str. 1 

 Załącznik nr 2 do Regulaminu     

 

UMOWA NR ………………… 

w sprawie użyczenia nieruchomości oraz ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych  

i finansowych związanych z realizacją Projektu  

pn. „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie 

miasta Tarnobrzega” 

 

Zawarta w dniu ………………….. w Tarnobrzegu  

Pomiędzy Miastem Tarnobrzeg ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg NIP  867-20-79-199 

reprezentowanym przez: 

Pana Dariusza Bożka  – Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

przy kontrasygnacie Pani Urszuli Rzeszut  – Skarbnika Miasta Tarnobrzega 

 

a 

 

1. Panem/Panią…………………………………………………….……………………………… 

zam. …………………….…………………………………………………………………….. 

legitymującym/cą się dowodem osobistym/paszportem nr …………………………………. 

wydanym przez  ....................................................................PESEL………………………....  

2.  Panem/Panią…………………………………………………….……………………………… 

zam. …………………….…………………………………………………………………….. 

legitymującym/cą się dowodem osobistym/paszportem nr …………………………………. 

wydanym przez  ....................................................................PESEL………………………....  

3. Panem/Panią…………………………………………………….……………………………… 

zam. …………………….…………………………………………………………………….. 

legitymującym/cą się dowodem osobistym/paszportem nr …………………………………. 

wydanym przez  ....................................................................PESEL………………………....  

adres do korespondencji …………………………………………………………………………. 

 

będącym Właścicielem nieruchomości/użytkownikiem wieczystym zwanym dalej Uczestnikiem 

Projektu  

o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych 

i finansowych, związanych z instalacją i montażem odnawialnych źródeł energii na nieruchomości 

Uczestnika Projektu z przeznaczeniem na potrzeby gospodarstwa domowego, realizowanych  

w ramach projektu pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego 

indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. 

Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE.  

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że posiada tytuł prawa własności do nieruchomości oznaczonej jako 

działka ewidencyjna nr ……….…….……….…, obręb ………………………. w miejscowości 

Tarnobrzeg.  

3. Miasto zobowiązuje się do wykonania na nieruchomości, o której mowa w ust 2 instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 3kW. Wszelkie inne koszty nieobjęte zakresem niniejszej umowy 

Uczestnik Projektu będzie pokrywał samodzielnie. 

4. Instalacja odnawialnych źródeł energii współfinansowana jest w ramach działania 3.1. Rozwój 

OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020.  

5. Stwierdzenie możliwości wykonania wybranej przez Uczestnika Projektu instalacji, nastąpi 

podczas opracowywania dokumentacji technicznej przez wybranego przez Miasto Tarnobrzeg  

Wykonawcę.  

6. W przypadku stwierdzenia braku możliwości zamontowania instalacji, o której mowa w ust. 3, 

który zostanie potwierdzony przez Wykonawcę i inspektora nadzoru, Uczestnik Projektu zostaje 

wykreślony z listy uczestników Projektu.  

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Uczestnik Projektu jako Właściciel oświadcza, że: 

a. posiada prawo dysponowania nieruchomością określoną w § 1 ust 2,  

b. wyraża zgodę na montaż instalacji w Nieruchomości oraz wykonania wszelkich prac 

pomiarowych poprzedzających wykonanie dokumentacji technicznej, 

c. w budynku wymienionym w  § 1 ust 2, nie jest prowadzona działalność gospodarcza przez 

właściciela/ współwłaściciela budynku/ użytkownika wieczystego,  

d. jeżeli prowadzona jest działalność to Uczestnik Projektu oświadcza, iż użytkowanie 

Nieruchomości do celów działalności gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy i nie 

przekracza 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury użytkowanej do celów 

użytkowych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

e. energia elektryczna wytworzona z instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w ramach niniejszej 

umowy będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego, 

f. wytworzona energia nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz 

działalności gospodarczej w tym agroturystyki. 
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2. Uczestnik Projektu oświadcza, że jest świadomy wszelkich niedogodności związanych  

z prowadzeniem robót w Nieruchomości i z tego tytułu nie będzie dochodził od Miasta żadnych 

roszczeń. 

3. Uczestnik Projektu upoważnia Miasto Tarnobrzeg do występowania w jego imieniu przed 

właściwymi organami administracyjnymi, przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych 

przepisami prawa niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji Projektu, o którym mowa w § 1, dotyczących Nieruchomości Uczestnika 

Projektu. 

4. Miasto zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich spraw związanych z rzeczową realizacją 

Projektu, o których mowa w § 1,  w tym jego rozliczenia. 

 

§ 3 

Określenie warunków organizacyjnych 

 

1. Miasto zabezpieczy realizację celu projektu, tj. zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych wyłoni wykonawcę instalacji odnawialnych źródeł energii, ustali harmonogram 

realizacji prac instalacyjnych, będzie sprawować bieżący nadzór inwestorski nad przebiegiem prac, 

przeprowadzi odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe projektu. W ramach niniejszej umowy 

Miasto zapewnia przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla montażu instalacji. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że w obszarze nieruchomości opisanej w § 1 ust. 2, przez cały okres 

trwania projektu, o którym mowa w § 6, wyraża zgodę na umiejscowienie urządzeń odnawialnych 

źródeł energii oraz na przeprowadzenie przez wykonawcę wybranego przez Miasto, zgodnie  

z przepisami ustawy PZP, wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych, w celu 

montażu tychże urządzeń. 

3. Szczegółowe określenie miejsca lokalizacji urządzeń oraz sposób ich montażu, zostaną określone 

zgodnie ze sporządzonym w tym zakresie projektem technicznym i technologicznym, 

uwzględniającym obowiązujące normy branżowe i standardy techniczne, wykonanym zgodnie 

z postanowieniami ust. 1. 

4. Uczestnik Projektu nie może modyfikować ani ingerować w zamontowaną instalację. 

5. Uczestnik Projektu oddaje w użyczenie Miastu Nieruchomość określoną w §4 ust 1  na czas 

realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu, tj. na okres 5 lat od daty płatności końcowej 

dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na konto Miasta. 

6. Celem użyczenia jest przeprowadzenie weryfikacji technicznej i prac pomiarowych 

poprzedzających wykonanie dokumentacji technicznej oraz prac związanych z wykonaniem 

montażu instalacji. 

7. Uczestnik Projektu przez cały okres obowiązywania umowy zapewni dostęp do Nieruchomości 

oraz do zamontowanej instalacji pracownikom Urzędu Miasta oraz innym osobom, legitymującym 

się upoważnieniem podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Urzędu Miasta. 

8. Miasto  zapewnia, że będzie używało przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz, 

że nie przekaże przedmiotu użyczenia osobie trzeciej bez zgody Uczestnika Projektu. 

9. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac związanych z dostosowaniem 

wewnętrznych instalacji do stanu umożliwiającego rozpoczęcie prac w ramach Projektu,  

w terminie poprzedzającym montaż instalacji wskazanym przez Miasto, zgodnie z weryfikacją 

techniczną.  
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10. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wykonania na własny koszt prac remontowych, które 

wykraczają poza zakres odtworzeniowy.   

11. Nieudostępnienie przez Uczestnika Projektu Nieruchomości w celu montażu instalacji oznacza 

rezygnację z udziału w Projekcie. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy § 7.  

 

§ 4 

Określenie warunków własnościowych i eksploatacyjnych 

 

1. W celu realizacji postanowień niniejszej umowy Uczestnik Projektu udostępni Miastu własną 

nieruchomość do bezpłatnego używania tj. część dachu, ściany lub gruntu oraz część wewnętrzną 

budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania zestawu i jego prawidłowego 

funkcjonowania, o którym mowa w § 1. ust. 3, z przeznaczeniem na realizację projektu 

określonego w § 1. 

2. Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji 

odnawialnych źródeł energii, pozostają własnością Miasta przez cały czas trwania projektu, tj. na 

okres 5 lat od daty płatności końcowej dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego na konto Miasta. 

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, cały zestaw instalacji fotowoltaicznej przejdzie na 

własność Uczestnika Projektu na mocy niniejszej umowy. Przeniesienie prawa własności instalacji 

potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez obie strony. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do właściwej, tj. zgodnej  

z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi, eksploatacji urządzeń odnawialnych 

źródeł energii. 

5. Przez cały okres trwania umowy Uczestnik Projektu zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich 

kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu umowy określonych w instrukcji eksploatacji,  

w tym do jego ubezpieczenia.  

6. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapewni Miastu oraz osobom przez niego wskazanym dostęp do 

zainstalowanej instalacji odnawialnych źródeł energii, przez cały czas trwania projektu (tj. czas 

realizacji i okres trwałości) pn.: „Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa 

mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”. 

7. Wykonawca instalacji przeprowadzi przeglądy gwarancyjne w trzecim i piątym roku okresu 

gwarancji oraz dodatkowe, zgodnie z postanowieniami karty gwarancyjnej producenta, jeżeli będą 

one wymagane do utrzymania gwarancji. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do udostępnienia 

instalacji do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych. W przypadku nieudostępnienia 

instalacji, Uczestnik Projektu traci możliwość dochodzenia roszczeń gwarancyjnych wobec Miasta 

i Wykonawcy i zobowiązany będzie do dokonania wszelkich napraw instalacji na koszt własny,  

a w przypadku braku możliwości naprawy, do wymiany instalacji na koszt własny.  

8. Wszelkie usterki, wady lub awarie instalacji Uczestnik Projektu zobowiązuje się niezwłocznie 

zgłaszać Miastu  telefonicznie pod numerem telefonu:  571 – 313 – 710.  

9. W przypadku uszkodzenia instalacji nie objętej gwarancją (np. celowego uszkodzenia, uszkodzenia 

powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji, użytkowania niezgodnego z zaleceniami 

producenta oraz warunkami określonymi w gwarancji), Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 

pokrycia kosztów naprawy, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, do pokrycia kosztów zakupu  

i montażu nowego zestawu, określonego w § 1 ust. 2 umowy.  
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10. W przypadku bezzasadnego zgłoszenia awarii, stwierdzonego protokołem sporządzonym przez 

Wykonawcę w obecności Uczestnika Projektu, wszelkie koszty jakie zostaną w związku z tym 

poniesione przez Wykonawcę lub Miasto, zobowiązany jest pokryć Uczestnik Projektu 

bezpośrednio na rzecz Wykonawcy lub Miasta.   

11. Uczestnik Projektu ma obowiązek zapłaty kosztów, o których mowa w ust. 9,  w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania zawierającego potwierdzenie wykonania naprawy lub wymiany oraz 

wysokość poniesionych przez Miasto Tarnobrzeg  kosztów. 

12. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przekazywać niezbędne informacje potrzebne do opracowania 

sprawozdania z realizacji projektu i osiągnięcia założonych we wniosku wskaźników w okresie 

trwałości projektu tj. 5 lat od daty płatności końcowej dokonanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego na konto Miasta..  

 

§ 5 

Określenie warunków finansowych 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji  

w wysokości min. 15 % kosztów netto oraz całości kosztów niekwalifikowalnych inwestycji plus 

należny podatek VAT. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wpłaty kwoty wkładu własnego w dwóch transzach:  

1) Pierwsza transza – w kwocie 1 000,00 zł brutto będzie wpłacona na wyodrębniony rachunek 

bankowy po podpisaniu niniejszej umowy w terminie 14 dni. 

2) Druga transza do wysokości pełnego wkładu własnego przypadającego na Uczestnika 

Projektu, pomniejszona o wartość pierwszej transzy będzie wpłacona na wyodrębniony 

rachunek bankowy w terminie 21 dni od podpisania Aneksu do niniejszej Umowy, o którym 

mowa w § 5 ust. 5. Druga transza będzie płatna po podpisaniu umowy przez Miasto 

Tarnobrzeg z Wykonawcą Instalacji. 

3. Miasto wykona na rzecz Mieszkańca usługę wykonania instalacji OZE i wystawi za to faktury.  

4. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Miasta numer 83 1240 6292 1111 0011 1154 4706 

tytułem „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” z podaniem danych Uczestnika 

Projektu zgodnymi z  danymi zawartymi w Umowie.    

5. Po ustaleniu rzeczywistych kosztów projektu tj. rozstrzygnięciu postepowań, o których mowa  

w ust. 2 strony podpiszą aneks do niniejszej umowy, którym wprowadzona zostanie do Umowy 

dokładna wysokość wpłaty Uczestnika Projektu. 

6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów 

niekwalifikowanych, jakie się pojawią, a  które nie były możliwe do przewidzenia na etapie 

weryfikacji technicznej.  

7. Niedokonanie przez Uczestnika Projektu wpłaty, którejkolwiek z transz w terminie i wysokości 

określonej w ust.2 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i może skutkować 

obciążeniem Uczestnika Projektu kosztami przygotowawczymi poniesionymi w ramach 

przedmiotowej umowy w zakresie jego nieruchomości. 

8. W przypadku dokonania wpłaty przez Uczestnika Projektu  kwoty określonej w ust. 2  

i niezrealizowania projektu wpłata zostanie zwrócona przez Miasto w terminie 20 dni od dnia 

otrzymania wniosku o zwrot.  
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§ 6 

Czas trwania 

Umowę zawiera się na cały czas trwania projektu (tj. czas realizacji i okres trwałości) „Rozwój 

instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta 

Tarnobrzega”, przy czym realizacja prac instalacyjnych objętych niniejszą umową nastąpi zgodnie  

z umową o dofinansowanie zadania według harmonogramu prac, natomiast zakończenie projektu 

nastąpi po upływie minimum 5 lat od daty płatności końcowej dokonanej przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego na konto Miasta. 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1. gdy nie dojdzie do zrealizowania umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą 

„Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego 

indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”, 

2. stwierdzenia błędów lub braków formalnych w złożonej Deklaracji, np. brak danych 

współwłaściciela,   

3. niedokonania wpłaty przez Uczestnika Projektu w terminie i wysokości określonej w § 5 

ust. 2 umowy,  

4. stwierdzenia przez Wykonawcę w trakcie weryfikacji technicznej, braku możliwości 

technicznych zamontowania instalacji w ramach realizacji projektu, które zostanie 

potwierdzone przez inspektora nadzoru, 

5. odmowy podpisania aneksu do niniejszej umowy, 

6. stwierdzenia w trakcie weryfikacji technicznej, że Nieruchomość, o której mowa w § 1 

ust. 1 nie jest zamieszkała lub jest użytkowana niezgodnie z przepisami prawa, 

7. rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie, 

8. zbycia Nieruchomości, jeśli nabywca lub następca prawny nie wstąpi w prawa Uczestnika 

Projektu jako strony niniejszej umowy, 

9. nieudostępnienie przez Uczestnika Projektu Nieruchomości w celu montażu instalacji. 

2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z winy Uczestnika Projektu, Uczestnik Projektu  

zwróci Miastu nakłady poniesione w ramach przedmiotowej umowy w zakresie jego nieruchomości. 

Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Miasta w terminie 30 dni od dnia wezwania Uczestnika Projektu 

do zapłaty. 

§8  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane 

osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest Prezydent 

Miasta Tarnobrzega,  z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, adres e-mail: 

um@um.tarnobrzeg.pl;  tel. 15 822 11 49. 
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2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta 

Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl, lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. b RODO; 

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających                      

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z archiwizacją dokumentacji                  

– zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ). 

c) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią)                                        

w związku z zawartą umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c RODO w szczególności                         

w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

d) w celu opisanym w treści zgody – jeśli zostanie Pani/Pan poproszona/y o udzielenie 

takiej zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz 

administratora w tym podmioty z którymi administrator zawrze umowę na zarządzanie projektem. 

Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla 

użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych oraz podmioty uprawnione do obsługi 

doręczeń jak Poczta Polska, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej (ePUAP).  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania 

danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych 

osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się                            

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo 

do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.                                         

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

7. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt. 1 i 2 tabeli). 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez 25 lat począwszy od 

dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy (kat. archiwalna A)-zgodnie 

z przepisami o archiwizacji dokumentacji, a następnie zostaną przekazane do Archiwum 

Państwowego. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                    

w tym profilowaniu 

§ 9 

Ustalenia końcowe 

1. Planowany termin realizacji projektu zależny jest od harmonogramu ustalonego z Wykonawcą po 

przeprowadzeniu przetargu. Termin ten z uwagi na nieprzewidziane okoliczności może ulec 

zmianie,  z tego tytułu Uczestnik Projektu  nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do 

Miasta. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na wykonanie fotografii zamontowanej instalacji 

OZE, a także zamieszczanie materiałów ilustrujących realizowany Projekt, włącznie z fotografiami  

w zbiorze materiałów promocyjnych. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Uczestnik Projektu oświadcza, iż adres podany na wstępie umowy jest adresem do korespondencji,  

a w przypadku jego zmiany niezwłocznie zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Miasta  

o tym fakcie.   

5. Strony przewidują możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, których wprowadzenie 

konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających z umowy  

o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Miastem a Instytucją Zarządzającą RPO WP.  

6. Brak wyrażenia zgody przez Uczestnika Projektu na wprowadzenie zmian umowy w przypadku 

określonym w ust. 5, będzie równoznaczny z odstąpieniem przez Uczestnika Projektu od niniejszej 

umowy. W takim przypadku §7 ust. 5 umowy, stosuje się odpowiednio. 

7. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Miasta. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

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

 

             Uczestnik Projektu:       Miasto Tarnobrzeg:  

 

 

 


