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Załącznik nr 3  

 

UMOWA O PEŁNIENIE ROLI OPERATORA 

 

zawarta w dniu ............................... w Myślenicach pomiędzy: 

Gminą Myślenice, z siedzibą w Myślenicach, pod adresem: Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, NIP:681-10-

04-414,  reprezentowaną przez Macieja Ostrowskiego - Burmistrza Miasta  

i Gminy Myślenice, zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………… 

z siedzibą: ……………………………………  

REGON: ………………………….. 

NIP:…………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………. 

zwanym dalej Operatorem. 

Operator został wyłoniony po przeprowadzeniu rozeznania cenowego na podstawie oferty z 

dnia............................ złożonej w odpowiedzi na zapytanie cenowe Zamawiającego.  

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Operator oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub 

kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, 

przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, 

zgodnie z wymaganiami art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 

energetycznej budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1498)  

2. Operator oświadcza, iż obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy, Operator wykonywać będzie 

osobiście.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzwgaydq
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4. W związku z dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych Operator oświadcza, co 

następuje; 

1) zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązków wynikających z: 

o przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; 

o regulacji wewnętrznych administratora danych (Zamawiającego) obowiązujących w 

obszarze przetwarzania danych osobowych. 

2) zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez 

ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją i zniszczeniem, 

nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. 

3) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczeń, do których uzyskam dostęp w trakcie współpracy z administratorem danych jak 

i po jej zakończeniu.  

4) w razie uzyskania dostępu do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych zobowiązuję się zachować jej treść w tajemnicy w trakcie 

współpracy z administratorem danych  (Zamawiającym) jak i po jej zakończeniu.  

5) znane mi są zasady odpowiedzialności prawnej za niezgodne z ustawą o ochronie danych 

osobowych przetwarzanie danych osobowych oraz mam świadomość, że za niedopełnienie 

obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia mogę ponosić odpowiedzialność na 

podstawie regulacji wewnętrznych obowiązujących u administratora danych lub na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa.  

5. Zamawiający oświadcza, iż umowa niniejsza realizowana jest zgodnie i na potrzeby Projektu pn.: 

pn.: „Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na 

terenie Gminy Myślenice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.” (w dalszej części Umowy 

zwanego Projektem). 

§ 2 

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest profesjonalne świadczenie usług nadzorczych z zakresu 

weryfikacji poprawności robót instalacyjnych polegających na wykonywaniu odbioru końcowego 

w kotłowni Inwestorów, dokonujących wymiany źródła ciepła w ramach Projektu, oraz weryfikacji 

poprawności i zgodności zainstalowanego kotła zgodnie z wykonaną u Inwestora oceną 

energetyczną budynku w ramach Projektu składających się na kontrolę prawidłowości wykonania 

inwestycji przez Inwestora. 
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2. Inwestorem jest osoba fizyczna przeprowadzającą modernizację/wymianę kotła i/lub 

modernizację energetyczną budynku, która pozyskała dofinansowanie na przeprowadzenie w/w 

inwestycji w ramach Projektu. 

3. W ramach projektu zakłada się dokonanie wymiany źródła ciepła u 270 Inwestorów na terenie 

Gminy Myślenice, z zastrzeżeniem postanowień §8 Umowy.  

4. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy poda Operatorowi listę osób 

korzystających z dofinansowania w ramach w/w Projektu, będących Inwestorami, wraz z danymi 

adresowymi modernizowanych kotłowni, ustaloną na dzień zawarcia Umowy, a następnie będzie 

dokonywał stosownej aktualizacji tej listy co najmniej raz na kwartał podczas realizacji Umowy.  

§ 3 

Zasady prowadzenie kontroli  

1. Kontrola, o której mowa w §2 ust 1 Umowy, zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji 

inwestycji przez Inwestora.  

2. Kontrola prawidłowości wykonania inwestycji przez Inwestora w szczególności będzie 

obejmować: 

1) Zgodność montowanych nowych urządzeń grzewczych z warunkami Projektu 4.4.2 wraz z 

potwierdzeniem czy urządzenia te są zgodne z oceną energetyczną budynku, czy nie 

wprowadzono w nich nieuprawnionych modyfikacji i czy urządzenia te są fabrycznie nowe. 

2) Kontrolę i potwierdzenie przeprowadzonej modernizacji energetycznej budynku zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w ocenie energetycznej budynku. W przypadku gdy budynek nie 

spełnia minimalnych standardów efektywności energetycznej określonej w programie wymiany 

kotłów, Operator zobowiązuje się do weryfikacji przeprowadzonej modernizacji energetycznej 

budynku u Inwestora w okresie realizacji projektu i w zakresie wynikającym z oceny 

energetycznej budynku oraz do potwierdzenia wykonania zaleconych prac 

termomodernizacyjnych opisanych w ocenie energetycznej budynku.  

3) Kontrolę u Inwestora przeprowadzenia trwałej likwidacji starego źródła ciepła. 

4) Kontrolę i potwierdzenie właściwej realizacji zadań nałożonych w programie wymiany kotłów 

na Inwestora, a wskazanych w audycie energetycznym, przy czym Inwestor zobowiązany jest 

do realizacji inwestycji z należytą starannością, ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, 

racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który 

zapewni prawidłową i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych w ocenie 

energetycznej budynków wskaźników, np. EPH+W. 

5) Gromadzenie, archiwizowanie oraz przekazywanie w wersji papierowej Gminie właściwej 

dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji fotograficznej, nie tylko w zakresie 

zainstalowanych urządzeń grzewczych, ale niezbędnej do wykazania, że inwestycja jest 

zgodna z założeniami, o których mowa poniżej, dla każdego budynku odrębnie. 
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6) Wyliczenie efektu ekologicznego dla całego zrealizowanego Projektu. 

3.  W trakcie realizacji czynności kontrolnych, Operator jest zobowiązany do ścisłej współpracy z 

Wydziałem Strategii, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w 

zakresie realizacji Projektu, oraz do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli w szczególnie w 

zakresie:  

1) Oszacowania ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza po przeprowadzeniu inwestycji 

u inwestora w zakresie obniżenia stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz redukcję emisji 

CO2 o co najmniej 30%. 

2) Sprawowania kontroli prawidłowości wykonania inwestycji przez Inwestora.  

4.  Operator bierze na siebie pełną odpowiedzialność za powierzone mu obowiązki, w szczególności 

za odbiory techniczne, i jest świadom, że inwestycja prowadzona przez  Inwestora musi być 

realizowana zgodnie z: 

1) Założeniami Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 160/XXI/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 

r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice”, 

2) Regulaminem dofinansowania wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 4.4.2, przyjętym uchwałą Rady 

Miejskiej w Myślenicach nr 349/XLI/2017 z dnia 23 listopada 2017 r., 

3) Zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020.  

4) Właściwymi przepisami prawa. 

§ 4 

Termin realizacji  

1. Umowę należy wykonać w okresie realizacji Projektu w terminach najpóźniej w terminie do dnia 

31.03.2020 roku. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy Strony określają na dzień jej podpisania. 

3. Operator zobowiązany jest przeprowadzać kontrolę wymiany źródeł ciepła  

u kolejnych Inwestorów objętych Projektem w ilościach i terminach szczegółowo uzgodnionych z 

Zamawiającym -  Wydziałem Strategii, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Urzędu Miasta i 

Gminy Myślenice, właściwe osoby do kontaktu wskazane zostały w §9 Umowy. 

4. Kontrola prawidłowości prawidłowości wykonania inwestycji przez Inwestora u kolejnych 

zgłaszanych przez Zamawiającego Inwestorów powinna mieć miejsce nie później niż w terminie 

30 dni od daty zgłoszenie przez Zamawiającego.  
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§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Zgodnie z ofertą Operatora, całkowite wynagrodzenie Operatora z tytułu wykonania zlecenia 

będącego przedmiotem niniejszej Umowy (270 odbiorów) strony ustalają na kwotę:  

netto...................... zł (słownie ......................................... złotych),  

VAT...............zł (słownie..............................złotych)   

brutto ........................zł ( słownie....................złotych), 

2. Wynagrodzenie Operatora z tytułu wykonania czynności jednostkowego odbioru ustala się na 

kwotę: 

netto za 1 odbiór ……………………….. zł (słownie:……………………….zł.) 

VAT...............zł (słownie..............................złotych)   

brutto za 1 odbiór........................zł ( słownie....................złotych), 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, obejmuje podatki oraz inne należności publiczno - prawne, koszty 

ubezpieczenia Operatora oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z 

prawem wykonania przedmiotu Umowy oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Operatora do 

Zamawiającego  z tytułu realizacji niniejszej Umowy.   

4. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 

będących przedmiotem Umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 

aneksem do niniejszej Umowy.  

§ 6 

Płatności  

1. Wynagrodzenie Operatora, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, płatne będzie w 

transzach kwartalnych. 

2. Wynagrodzenie Operatora płatne będzie po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego raportu kwartalnego z wykonanych odbiorów, w wysokości stanowiącej iloczyn 

liczby wykonanych odbiorów jednostkowych, wskazanych w raporcie oraz kwoty wynagrodzenia 

wskazanej w §4 ust 2 Umowy.  

3. Akceptacja raportu kwartalnego z wykonanych odbiorów jest warunkiem koniecznym do 

wystawienia faktury.  

4. Suma płatności kwartalnych na rzecz Operatora nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia 

Operatora wskazanej w §4 ust 1, z zastrzeżeniem postanowień §7 Umowy.  

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Operatora wskazany przez 

Operatora, w ciągu  14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 
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§ 7 

Kar umowne i wypowiedzenie Umowy 

1. W przypadku opóźnienia się Operatora w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków 

wynikających z Umowy, Zamawiający może żądać od Operatora jego wykonania i zapłacenia 

kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 0,5 % wynagrodzenia (wraz z 

podatkiem VAT), o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 15 % 

wynagrodzenia.  

2. W przypadku opóźnienia się Operatora w wykonaniu obowiązków umownych lub w przypadku 

nienależytego wykonywania obowiązków umownych skutkujących brakiem możliwości 

rozliczenia dofinansowania realizacji inwestycji u Inwestora, Zamawiający może żądać od 

Operatora zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 5% wynagrodzenia 

(wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy taki przypadek, nie więcej 

jednak niż 15 % wynagrodzenia.  

3. W przypadku gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 lub 2, wyniesie więcej 

niż równowartość 15 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 5 ust. 1, 

Zamawiający po powiadomieniu Operatora, może odstąpić od Umowy z terminem 

natychmiastowym.  

4. Zamawiający może wypowiedzieć zamówienie  w szczególności w przypadku wykonywania 

umowy przez Operatora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, standardami lub 

zasadami sztuki, w terminie 15 dni od daty powzięcia informacji o okolicznościach 

uzasadniających wypowiedzenie Umowy, zachowując uprawnienie do żądania od Operatora 

zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia (wraz z 

podatkiem VAT), o którym mowa w § 5 ust. 1, Zapłata kary umownej, o której mowa wyżej 

winna nastąpić w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.  

5. Naliczone Operatora kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być potrącane z 

przysługującego Operatora wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Operatora transzy 

płatności.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych.  

§ 8 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2.  Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania  zmiany niniejszej umowy, w 

szczególności, w przypadku: 

1) zmiana ilości +/- 10% odbiorów  wynikających z oszczędności w Projekcie; 

2) zaistnienia w treści Umowy omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
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3) zaistnienia Siły Wyższej, co oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi 

prawnej: o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, których nie można przypisać żadnej ze Stron, obejmujące 

wyjątkowe wydarzenia i okoliczności 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy lub świadczenia Stron; 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie 

na realizację Projektu, w tym skutkującą koniecznością świadczenia usług w przedłużonym 

okresie rzeczowej realizacji Projektu;  

6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania umowy 

o realizację projektu przed upływem terminu realizacji niniejszej Umowy i wynikającą z tego 

faktu koniecznością dostosowania Umowy i obowiązków Operatora do zaistniałej sytuacji lub 

koniecznością skrócenia okresu realizacji usług Operatora i koniecznością dostosowania 

wysokości należnego mu wynagrodzenia; 

7) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

8) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione; 

9) przedłużenia czasu realizacji Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji Projektu; 

10) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług, wymuszone okolicznościami niedającymi 

się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy; 

11) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Operatora lub 

Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania usług przez Operatora lub 

wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez; 

działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów) lub warunkami atmosferycznymi 

uniemożliwiającymi realizację Umowy lub innymi okolicznościami stanowiącymi Siłę Wyższą; 

§ 9 

Osoby do kontaktu 

Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie 

dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy niniejszej Umowy przez 

Zamawiającego lub Operatora, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli 

wskazanych poniżej: 

1) Ze strony Zamawiającego:  ……………………………………………………………………………….. 

2) Ze strony Operatora:  ............................................................................................ 
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§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Ilekroć w 

niniejszej Umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub innych 

aktów należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce.   

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla gminy i 

jeden dla Operatora. 

 

 

Zamawiający         Operator 

………………………………………….     ……………………………………. 


