
 

 
Umowa na dostawę i montaż instalacji 
fotowoltaicznej dla przedsiębiorców 
podlegających wpisowi do KRS  
(dalej: Umowa) 

 

    

    

Jesteśmy w kontakcie  

 

energa.pl 
załatwiaj swoje sprawy  

przez internet! 

 

555 555 505 
koszt połączenia z infolinią wg stawek  
Twojego operatora telefonicznego  
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zawarta w Gdańsku w dniu ……………….   ………  roku pomiędzy: 

ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280916, posiadającą NIP: 9570968370, REGON: 220418835, kapitał 

zakładowy 372 533 800,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: 

 

………………………. - ……………………….…. 

………………………. - ……………………….…. 

zwaną dalej Dostawcą,  

a 

(Nazwa Firmy) z siedzibą w ……………………………………………, adres korespondencyjny – jeśli inny niż adres siedziby: (ulica 

……………………..., nr ……, miejscowość ………………., kod pocztowy …-……, poczta……………)  wpisaną/ym do Rejestru 

Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS ……………………, posiadającą/ym NIP: 

……………………….., REGON: ……………………, email: ………, telefon: ……………… którą/którego reprezentuje: 

………………………. - ……………………….…. 

………………………. - ……………………….…. 

zwaną/ym dalej Klientem, 

zwanymi dalej osobno Stroną, a łącznie Stronami, 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy  

 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i uruchomienia na rzecz Klienta instalacji fotowoltaicznej o mocy …….….. 

kWp z panelami fotowoltaicznymi typu _________  nazwa producenta _________ w liczbie ________ o mocy znamionowej 

_____ Wp, z falownikiem _______ (nazwa) o mocy ____ (kW) , magazynem energii  [nazwa Producenta]_______ o 

pojemności nie mniejszej niż _______ kWh, z kompletem zabezpieczeń i uziemieniem składającym się ze szpilek 

uziemiających w liczbie nie większej niż 4 sztuki, które zamontowane będą w obiekcie pod: 

1.  w miejscu (dalej: Obiekt) pod adresem: 

 

☐ jak adres siedziby ☐ jak adres korespondencyjny ☐ inny (poniżej) 

 ulica   nr domu    nr lokalu   

 

numer umowy:    

numer klienta:    
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 miejscowość   kod pocztowy    poczta    

      

2. Na kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej składają się: 

a) wykonanie Wizualizacji instalacji fotowoltaicznej 

b) wykonanie Schematu instalacji fotowoltaicznej,  

c) dostarczenie komponentów instalacji fotowoltaicznej, 

d) montaż, 

e) próbne uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, 

f) przygotowanie dokumentacji do przyłączenia do sieci dystrybutora i zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do dystrybutora,  

g) szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji instalacji fotowoltaicznej oraz skonfigurowanie aplikacji dedykowanej przez 

producenta. Wraz z odbiorem instalacji fotowoltaicznej Dostawca przekaże Klientowi instrukcję obsługi 

przygotowaną przez producenta.  

3. Klient zobowiązuje się do odbioru zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej i wzięcia udziału w szkoleniu z obsługi instalacji 

fotowoltaicznej oraz podpisać protokół odbioru wraz z potwierdzeniem odbycia szkolenia według wzoru stanowiącego 

załącznik do Umowy oraz zobowiązuje się uregulować w terminie wynagrodzenie Dostawcy, o którym mowa poniżej. 

 

§ 2 

Oświadczenia Stron 

 

1. Klient oświadcza, że:  

a) do Obiektu, na którym ma być zamontowana instalacja fotowoltaiczna, posiada tytuł prawny, 

b) nie ma żadnych przeciwwskazań do montażu instalacji fotowoltaicznej na Obiekcie, 

c) zapewni swobodny dostęp do Obiektu i energii elektrycznej, 

d) będzie współpracować z Dostawcą w zakresie niezbędnym dla wykonania Umowy, w szczególności Klient zobowiązuje 

się udzielać Dostawcy wszelkich informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, których będzie 

udzielał najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania w formie e-mailowej lub telefonicznej, 

e) podane informacje dotyczące Obiektu oraz danych Klienta są tożsame z informacjami i danymi wskazanymi w umowie 

kompleksowej zawartej ze sprzedawcą energii elektrycznej.  

2. Dostawca zobowiązuje się: 

a) stosować technologie i materiały posiadające wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty i certyfikaty, 

b) przestrzegać przepisów oraz zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad z zakresu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przepisów ppoż. i ochrony środowiska, 

c) do montażu instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z zaleceniami producentów. 

3. Dostawca oświadcza, że: 

a) komponenty instalacji fotowoltaicznej są fabrycznie nowe i wolne od wad, oraz że mogą być użytkowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

b) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i zasoby niezbędne do należytego wykonywania Umowy; 

c) będzie na bieżąco współpracować z Klientem przy realizacji Umowy; 

d) zapewni realizację Umowy przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i niezbędne kwalifikacje; 

e) nie występują po jego stronie okoliczności uniemożliwiające realizację Umowy; 

4. Klient akceptuje i wyraża nieodwołaną zgodę na ujawnienie przez Dostawcę informacji lub dokumentów wynikających  

z Umowy swoim doradcom, audytorom, inwestorom, a także podmiotom z Grupy Kapitałowej, do której należy Dostawca. 

5. Strony oświadczają, że w prowadzonym biznesie stosują zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, przestrzegania praw 

pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działania zgodnego  

z wymaganiami ochrony środowiska.  

6. Strony  zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych  

w związku z Umową. Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w celu wpłynięcia na treść, zawarcie lub 

wykonanie Umowy stanowi naruszenie postanowień wyżej opisanego zobowiązania. 

7. ☐ Wyrażam zgodę na wykonanie przez Dostawcę fotografii Obiektu lub jego fragmentu, na którym została zamontowana 

instalacja fotowoltaiczna, oraz na nieograniczone wykorzystywanie (w tym utrwalanie, powielanie, łączenie z innymi obrazami 
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za pomocą technik cyfrowych) i rozpowszechnianie tych fotografii w celach publikacji w materiałach informacyjnych lub 

promocyjnych Dostawcy prezentowanych w: ofertach, billboardach, publikacjach elektronicznych, ogólnodostępnych mediach 

oraz mediach społecznościowych. Zgoda obejmuje wizytę w obiekcie Klienta.  

§ 3 

Wynagrodzenie Dostawcy 

 

1. W zamian za świadczenia Dostawcy określone w § 1 Umowy Klient zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Dostawcy kwoty 

[kwota] (słownie: […]) netto, zwiększonej o należny od niej podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki. 

2. Wynagrodzenie Dostawcy jest płatne: 

a) w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia Klientowi faktury VAT, 

b) przelewem, na rachunek bankowy Dostawcy ___________________ o tytule przelewu 

_____________________________________ z zastrzeżeniem, że datą dokonania zapłaty będzie dzień uznania 

rachunku bankowego Dostawcy.   

3. Klient oświadcza, że wynagrodzenie Dostawcy zostanie zapłacone:  

   ☐ przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, 

☐ z kredytu udzielonego przez bank.    

4. Wynagrodzenie Dostawcy zostanie zapłacone jednorazowo albo w formie zaliczki.  

5. W przypadku zaliczki część wynagrodzenia Dostawcy – w wysokości [kwota] (słownie: […]), powiększonej o należny podatek 

od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki – płatna będzie w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy. Pozostała 

część wynagrodzenia Dostawcy – w wysokości [kwota] (słownie: […]), powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) w 

wysokości określonej w obowiązujących przepisach o podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury – będzie 

płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury VAT.  

6. Dostawca oświadcza, że jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. 

7. ☐ Strony oświadczają, że wyrażają zgodę na doręczanie faktur oraz not drogą elektroniczną przekazywane poczta e-mail 

na  adresy ODBIORCA : ......................................................... oraz ENERGA : eob_faktury_dsfip@energa.pl 

 

§ 4 

Termin realizacji 

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej zostanie wykonany przez instalatora posiadającego certyfikat potwierdzający jego 

uprawnienia do instalowania systemów fotowoltaicznych oraz legitymującego się potwierdzeniem współpracy z Dostawcą 

(dalej: Instalator). Dostawca powierza Instalatorowi wykonanie Umowy w tym zakresie, ponosząc przy tym odpowiedzialność 

za jego działania lub zaniechania jak za działania własne. Instalator kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia terminu 

montażu oraz jego zakończenia. Montaż zostanie rozpoczęty nie później niż w terminie 9 tygodni oraz  zostanie zakończony 

najpóźniej w 12 tygodniu, od dnia otrzymania przez Dostawcę zaliczki lub zapłaty pełnego wynagrodzenia. 

2. Instalator jest upoważniony do działania w imieniu Dostawcy podczas odbioru.  

3. Instalator zawiadomi Klienta o gotowości do odbioru, chyba że odbiór następuje bezpośrednio po zakończeniu montażu.  

W takim przypadku Klient zobowiązuje się przystąpić do odbioru i szkolenia we wskazanym terminie. Z chwilą podpisania 

protokołu korzyści i ciężary związane z instalacją fotowoltaiczną oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty i zniszczenia 

przechodzą na Klienta. W przypadku ujawnienia wad przy odbiorze instalacji fotowoltaicznej, protokół zawierać będzie ich 

szczegółowe określenie, a wady zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 14 dni, chyba że w protokole ustalono dłuższy 

termin. W takim przypadku procedura odbioru ulega powtórzeniu.  

4. Termin zakończenia montażu przedłuża się w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa to nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron zdarzenie, które 

uniemożliwia wykonanie Umowy, w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, a zdarzenia tego nie można było 

uniknąć ani mu przeciwdziałać przy zachowaniu odpowiedniej staranności Stron.  

b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających montaż, 

c) wstrzymania montażu na żądanie Klienta, 

d) innej niemożliwości realizacji Umowy wynikającej z przyczyn niezależnych od Dostawcy, 

mailto:eob_faktury_dsfip@energa.pl
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e) konieczności zmiany Wizualizacji instalacji fotowoltaicznej lub Schematu instalacji fotowoltaicznej.  

Termin zakończenia montażu ulega przedłużeniu o czas trwania ww. przypadków.  

5. W przypadkach określonych powyżej lub braku możliwości technicznych zamontowania instalacji fotowoltaicznej lub z innych 

przyczyn niezależnych od Dostawcy, w tym z powodu przekazania przez Klienta niepełnych lub niewłaściwych informacji 

niezbędnych do montażu, Dostawca przedstawi Klientowi zmienioną Ofertę albo poinformuje o braku możliwości jej zmiany. 

W przypadku zainteresowania zmienioną Ofertą, Strony zawrą aneks do Umowy. W przypadku braku zainteresowania ze 

strony Klienta, Umowa wygasa, a wpłacona kwota wynagrodzenia zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia 

Umowy.  

6. Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku nieudostępnienia przez Klienta Obiektu, na którym ma 

zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna, a czas nieudostępnienia przekracza 14 dni. W takim przypadku Dostawca 

składa oświadczenie o odstąpieniu w terminie kolejnych 14 dni. W takim przypadku Klient pokrywa:   

c) koszty przyjazdu Instalatora w kwocie __________ (słownie: ______),     

d) koszty transportu instalacji fotowoltaicznej w kwocie __________ (słownie: ______), 

oraz zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w kwocie __________ (słownie: ______), która zostanie potrącona  

z wpłaconej zaliczki, a pozostała kwota zostanie zwrócona.      

§ 5 

Gwarancja jakości usługi 

1. Dostawca udziela Klientowi 36 - miesięcznej gwarancji jakości na montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej liczonej 

od daty odbioru instalacji fotowoltaicznej.  Wraz z odbiorem Dostawca przekaże Klientowi dokument gwarancji jakości usługi. 

2.  Udzielenie gwarancji przez Dostawcę wyłącza uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi.   

3. Zgłoszenia reklamacyjne wynikającą z udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1 powyżej, Klient może: 

a) przesłać na adres korespondencyjny Dostawcy, 

b) zgłosić na infolinię Dostawcy, 

c) zgłosić w placówkach Dostawcy, 

d) złożyć w inny sposób, który jest wskazany na www.energa.pl,  

4. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy awaria jest wynikiem nieprzestrzegania przez Klienta zasad eksploatacji instalacji 

fotowoltaicznej określonych w dokumentach technicznych lub nieuprawnionych zmian w jej konfiguracji.  

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli awaria wynika z niewłaściwej konserwacji, niewłaściwego użytkowania, 

modyfikacji Urządzenia lub działania osób trzecich, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Komponenty składające się na instalację fotowoltaiczną, objęte są gwarancją producentów. Wraz z odbiorem, Dostawca 

przekaże Klientowi stosowne karty gwarancyjne, które określają okresy, warunki gwarancji i dane kontaktowe producentów, 

do których Klient winien zgłaszać się samodzielnie w przypadku wykrycia wady danego komponentu.  

§ 6 

Referencje 

☐ Klient oświadcza, że wyraża zgodę na podanie do wiadomości publicznej informacji o wykonywaniu Umowy przez Dostawcę na 

rzecz Klienta, przy zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa Klienta.  

 

☐ Klient udziela Dostawcy nieodpłatnej ograniczonej licencji na korzystanie ze znaku słowno-graficznego (nazwa i logo) Klienta 

przekazanych w formie e-mailowej w terminie 14 dni od zakończenia realizacji Umowy (dalej: Znak). Dostawcy nie przysługuje 

prawo do udzielania dalszych sublicencji na używanie Znaku. Licencja udzielana jest przez Klienta na rzecz Dostawcy w celu 

wskazania na bliską współpracę Stron niniejszej Umowy. Licencja udzielana jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

W każdym przypadku licencja traci moc z dniem wygaśnięcia prawa ochronnego na Znak. Licencja upoważnia Dostawcę do 

korzystania ze Znaku na następujących polach eksploatacji: 

− w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Znaku - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Znaków, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

− w zakresie rozpowszechniania Znaku - poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, umieszczenie na 

stronach internetowych Dostawcy , w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych oraz ofertach 

handlowych na dowód posiadanego doświadczenia ze współpracy Stron w ramach niniejszej Umowy.  

http://www.energa.pl/
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☐ Klient, pod warunkiem należytego wykonania Umowy, zobowiązuje się do wydania Dostawcy listu referencyjnego w wersji 

elektronicznej (skan listu referencyjnego podpisanego zgodnie z reprezentacją Klienta na papierze firmowym) lub w wersji 

pisemnej. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania, a jej realizacja rozpocznie się od dnia otrzymania przez Dostawcę zaliczki lub 

pełnego wynagrodzenia. W przypadku braku płatności, Umowa automatycznie wygasa.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i pozostałe obowiązujące przepisy 

prawa w zakresie objętym Umową.  

3. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy lub z niej wynikającego, Strony dołożą starań  

w celu rozwiązania go w sposób polubowny. 

4. W razie nierozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla Dostawcy.  

5. Dostawca ma prawo dokonać cesji całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy na dowolny podmiot z Grupy 

Kapitałowej, do której należy Dostawca, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. 

6. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na jakikolwiek inny 

podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy pod rygorem nieważności. 

7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Oferta,  

b) Wizualizacja instalacji fotowoltaicznej, 

c) Pełnomocnictwo do zgłoszenia dystrybutorowi pełnomocnictwa do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci 

elektroenergetycznej  

d) Wykonane przez Dostawcę fotografie Obiektu, 

e) wzór protokołu odbioru instalacji fotowoltaicznej (PV) wraz z potwierdzeniem odbycia szkolenia z obsługi 

f) Schemat instalacji fotowoltaicznej – przekazany wraz z protokołem odbioru,  

g) Dokument gwarancji jakości usługi - przekazany wraz z protokołem odbioru. 

h) Klauzula informacyjna.  

8. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) dla każdej ze Stron. 

 

 
 

KLIENT 

 

data, czytelny podpis (imię i nazwisko) – 
Państwa albo Państwa reprezentanta 

DOSTAWCA 

 

data, czytelny podpis pełnomocnika dostawcy  

 
 

 


