numer umowy ………………………………..……………

UMOWA
związana z udziałem w Programie „Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych
oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec
zawarta dnia………………………………………….. roku w Lublińcu pomiędzy Stronami:
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….
zwanej/go dalej „Uczestnikiem Programu”
a
Dominiką Ziaja i Dawidem Zielonka prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą
ENVITERM S.C., ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP:6452551931, REGON:367531084, zwaną w dalszej
części „Operatorem”,
o treści następującej:
§1
1. Operator zobowiązuje się do wykonania wizji terenowej i oceny stanu technicznego budynku Uczestnika programu
oraz wykonania kompleksowej dokumentacji, związanej z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu RPO
WSL 2014 – 2020 działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. Wyżej wymieniona dokumentacja zostanie
przekazana Uczestnikowi Programu w 1 egzemplarzu papierowym w postaci uproszczonej dokumentacji technicznej
stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego a drugi egzemplarz dokumentacji zostanie przekazany Gminie
Lubliniec, który posłuży do opracowania Programu „Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz
ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec” oraz do sporządzenia wniosku aplikacyjnego do ww. konkursu w
RPO WSL 2014-2020.
2. Operator z chwilą przekazania Uczestnikowi programu uproszczonej dokumentacji technicznej, bez dodatkowego
wynagrodzenia, przenosi jednocześnie na Uczestnika programu oraz na Gminę Lubliniec autorskie prawa majątkowe
do przedmiotowej dokumentacji technicznej na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie dowolnymi metodami,
c) wprowadzanie do pamięci komputera,
d) dokonywanie opracowań oraz wprowadzanie zmian i modyfikacji,
e) dostosowywanie,
f) stosowanie, przekazywanie i przechowywanie,
g) wykorzystanie dokumentacji do opracowania Programu oraz jako załącznik do wniosku aplikacyjnego.
h) prawo do wykonania robót budowlanych (dostawa i montaż instalacji).
3. Operator zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy i bez dodatkowego wynagrodzenia do dokonywania zmian w
dokumentacji technicznej i do wykonywania nadzoru autorskiego podczas realizowania prac na podstawie tej
dokumentacji.
§2
Uczestnik Programu zobowiązuje się do wpłaty 99,00 zł brutto na konto Operatora w Banku ING S.A. nr 08 1050 1155
1000 0092 4359 5536 za wykonane czynności związane z naborem do Programu, a także za wykonanie dokumentacji
technicznej i przeniesienie praw autorskich do tej dokumentacji, dokonywanie zmian w tej dokumentacji oraz pełnienie
nadzoru autorskiego zgodnie z niniejszą umową. Płatność musi zostać zaksięgowana na koncie Operatora do 3 dni
roboczych od daty wykonania wizji w terenie. W przypadku, kiedy po weryfikacji technicznej zostanie stwierdzony brak
możliwości technicznych montażu instalacji OZE, osoba otrzyma zwrot kwoty 40,00 zł brutto. Opłata za wykonanie
wstępnej weryfikacji technicznej i wizji lokalnej obiektu w wysokości 59,00 zł brutto nie podlega zwrotowi.
§3
Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Uczestnika programu.
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2.

§4
W sprawach nieuregulowanych, niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Podpis Uczestnika Projektu:

Podpis Operatora:

