UMOWA
NR 2151.

.2018

Zawarta w dniu …………….……….. w Kampinosie pomiędzy:
Gminą Kampinos z siedzibą w Kampinosie przy ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos,
NIP: 118-200-43-80, Regon: 013271306, reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy - Monikę Ciurzyńską
zwaną dalej „ Gminą”
a
1. Panią /Panem ……….................................................Zam. …………….……………………
……………………........, legitymującym się dowodem osobistym …………………………...
wydanym przez …………………………………………………………………..……………

2. Panią /Panem ……….................................................Zam. …………….……………………
……………………........, legitymującym się dowodem osobistym …………………………...
wydanym przez …………………………………………………………………………………
Zwaną/ym dalej „ Mieszkańcem”,
zawarta została umowa następującej treści:

§1
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad przeprowadzenia oraz ponoszenia
kosztów przygotowania świadectw energetycznych, które będą stanowić załącznik do wniosku
o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji
zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza
i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana
urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18. Przygotowanie świadectwa
Mieszkaniec powierza Wykonawcy wybranemu przez Gminę Kampinos na podstawie
regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000 EURO oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
§2
Oświadczenia stron
1. Mieszkaniec oświadcza, że dysponuje prawem własności / współwłasności / użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w ……………………………………… przy
ul. ……………………..… oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ………........ dla
której prowadzona jest Księga Wieczysta nr: ………………………... w Sądzie Rejonowym
w ………………………………………….
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2. Gmina oświadcza, że planuje podjąć starania służące uzyskaniu dofinansowania projektu ze
środków Unii Europejskiej poprzez przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz zgłoszenie go
do konkursu organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza,
Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej –
Typ projektu – Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń
grzewczych,
nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18.
§3
Prawa i obowiązki Stron
1. Gmina zobowiązuje się:
1) zlecić Wykonawcy wybranemu zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych,
których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30.000
EURO oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, przygotowanie świadectw energetycznych dla
nieruchomości , o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy;
2) czasowo pokryć koszt opracowanego świadectwa energetycznego w kwocie 300,00 zł
( słownie: trzysta złotych ), przy czym będzie on stanowić koszt kwalifikowany w razie
przyjęcia Projektu do dofinansowania oraz podpisania przez gminę umowy o dofinansowanie
projektu.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązuje się:
1) udostępnić Wykonawcy wybranemu przez Gminę nieruchomość, o której mowa w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy w zakresie i czasie koniecznym do przygotowania świadectwa
energetycznego.
2) udzielić Wykonawcy wybranemu przez Gminę wszelkich niezbędnych informacji,
wyjaśnień dokumentów w celu prawidłowego wykonania świadectwa energetycznego.
Pozyskane w ten sposób informacje i dokumenty Wykonawca będzie mógł wykorzystać
wyłącznie w celu prawidłowego sporządzenia świadectwa energetycznego.
3) dokonać zwrotu Gminie Kampinos kosztu wykonanego świadectwa energetycznego w sumie
pieniężnej stanowiącej równowartość ceny świadectwa energetycznego.

§4
Zwrot poniesionych kosztów wykonanego dla nieruchomości świadectwa energetycznego
1. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wykonanego świadectwa
energetycznego w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych ) na podstawie wystawionej
przez Gminę faktury.
2. Właściciel zobowiązuje się dokonać wpłaty kwoty wynikającej z treści otrzymanej faktury
w terminie 14 dni od jej otrzymania.
3. W przypadku nieuregulowania należności w terminie wskazanym na fakturze naliczone
zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego
po upływie terminu płatności.
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§5
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana tylko w drodze porozumienia stron, w terminie do
dnia rozpoczęcia przez Wykonawcę wybranego przez Gminę czynności mających na celu
opracowanie świadectwa energetycznego.
2. Rezygnacja Mieszkańca z ubiegania się o uczestnictwo w projekcje nie zwalnia go
z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym z obowiązku określonego
w § 4 ust. 1 umowy.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie znajdują
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

GMINA

MIESZKANIEC
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