
OGÓLNE WARUNKI UMOWY
MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z DOSTARCZENIEM MATERIAŁÓW

z dnia 28.05.2021r

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Ogólne warunki umowy, dalej „OWU” stanowią  uszczegółowienie postanowień umowy montażu instalacji
fotowoltaicznej  wraz  z dostarczeniem niezbędnych materiałów  zawartej  między Toja Energy Sp.  z  o.  o.  z
siedzibą w Gdańsku z Zamawiającym.
2.  OWU obowiązują  dla  wszystkich  Umów zawartych  po  dniu  ustalenia  OWU,  także  wówczas,  gdyby w
poszczególnych przypadkach nie powołano się na OWU w sposób wyraźny.
3. Użyte w dalszej części OWU wyrażenia oznaczają:
a. Wykonawca - Toja Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
b. Zamawiający - kontrahent Wykonawcy, będący drugą stroną Umowy,
c. Strony - łącznie Wykonawca i Zamawiający,
d. Przedmiot umowy - montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z dostarczeniem materiałów niezbędnych do  

 wykonania powyższej instalacji, 
e. Umowa - umowa na montaż instalacji fotowoltaicznej, wraz z dostarczeniem niezbędnych  
 materiałów, ewentualnie umowa może obejmować zaprojektowanie instalacji, zawarta

 między Stronami, 
f. Instalacja - instalacja fotowoltaiczna.
4. Niniejsze OWU są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.tojaenergy.pl
5. Jeżeli Strony pozostają w stałych stosunkach handlowych jednokrotne przyjęcie przez Zamawiającego OWU
uznawane jest  za akceptację  OWU, przy wszystkich  Umowach zawieranych między Stronami,  aż  do czasu
zmiany treści OWU lub odwołania ich stosowania.

§ 2. Oświadczenie stron

1. Zamawiający oświadcza, że:

a.  energetyczna  moc  przyłączeniowa  budynku,  na  którym  będzie  montowana  Instalacja  jest  większa  niż
planowana  wielkość  Instalacji  lub  istnieje  możliwość  jej  stosowanego  zwiększenia  oraz  istnieje  możliwość
przyłączenia Instalacji, na podstawie zgłoszenia, do odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego energii
elektrycznej,

b.  akceptuje,  że  Przedmiot  umowy  może  być  wykonywany  również  przez  podwykonawcę  Wykonawcy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania  lub  zaniechania  podwykonawcy  jak  za  działania  i
zaniechania własne,

c.  wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o wykonanym Przedmiocie umowy dla potrzeb marketingowo-
reklamowych Wykonawcy. Zgoda obejmuje w szczególności prawo Wykonawcy do sporządzenia dokumentacji
fotograficznej  oraz  filmowej,  a  także ich  publikację  na  swojej  stronie  internetowej  i  w  materiałach
informacyjnych oraz marketingowych.

2. Wykonawca oświadcza, że:

a.  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe,  narzędzia  oraz  zaplecze  techniczne,  niezbędne  do
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy,

b. znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację Przedmiotu umowy, w szczególności nie jest
prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości bądź otwarcie



postępowania  restrukturyzacyjnego,  a  także  nie  występują  wobec  niego  żadne  okoliczności  prawne  lub
faktyczne, które mogłyby mieć negatywny wpływ na realizację zobowiązań przyjętych w Umowie.

3.  Strony  oświadczają,  że  zobowiązują  się  do  wzajemnego  współdziałania  przy  wykonywaniu  Umowy.
Jednocześnie Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach, mogących
mieć wpływ na termin realizacji prac.

§ 3. Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a.  wykonania  Przedmiotu  umowy  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  jakiej  należy  oczekiwać  od
profesjonalnego  przedsiębiorcy  prowadzącego  działalność  gospodarczą  w  zakresie  wykonawstwa  Instalacji,
wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej oraz
obowiązującymi przepisami prawa,

b. przygotowania dokumentacji Instalacji zwierającej co najmniej kompletny schemat Instalacji wraz z wykazem
wymaganych certyfikatów urządzeń, jeżeli będzie to przedmiotem Umowy,

c. przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji wymaganej do przyłączenia Instalacji do sieci
energetycznej wraz z jej specyfikacją techniczną, schematem wykonawczym, certyfikatami i oświadczeniem o
jej wykonaniu, podpisanymi przez uprawnione osoby,

d. przekazania Zamawiającemu warunków gwarancji producentów na zamontowane elementy Instalacji.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

a.  wykonania czynności  związanych z przygotowaniem nieruchomości do zamontowania Instalacji  w czasie
umożliwiającym Wykonawcy realizację Przedmiotu umowy stosownie do uzgodnionego terminu. Zamawiający
w  szczególności  zobowiązuje  się  do przekazania  terenu  budowy,  dostarczenia  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej budynku, na którym ma być zamontowana Instalacja odbioru Przedmiotu umowy i zapłaty
umówionego wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie,

b.  udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, jeżeli  okażą się one konieczne, do wykonania przez
Wykonawcę Przedmiotu umowy,

c. przekazania Wykonawcy terenu budowy na czas wykonywania Przedmiotu umowy, w zakresie niezbędnym
do ich poprawnego wykonania, w uzgodnionym przez Strony terminie,

d.  wskazania  i  udostępnienia  Wykonawcy  bezpiecznego  miejsca  składowania  dostarczonych  materiałów,
urządzeń i narzędzi, niezbędnych do budowy Instalacji,

e. udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych do montażu Instalacji mediów (prąd, woda), ogrzewanych
pomieszczeń oraz zapewnienie dojazdu drogą utwardzoną do budynku. Koszty mediów zużytych na potrzeby
budowy Instalacji pozostają po stronie Zamawiającego.

§ 4. Etapy prac

1. Przedstawienie oferty.
2. Podpisanie Umowy.
3. Po  wpłacie  zaliczki  (  zapłacie  całości  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  finansowania

wynagrodzenia Wykonawcy z kredytu lub po podpisaniu Umowy i otrzymaniu zgody leasingodawcy na
finasowanie Przedmiotu umowy w przypadku finansowania wynagrodzenia Wykonawcy z leasingu )
wysyłka  materiałów  niezbędnych  do  wykonania  Instalacji  i  odbiór  przez  Zamawiającego  lub



dostarczenie  we  własnym  zakresie  przez  Wykonawcę  (dotyczy  braku  możliwości  składowania
Instalacji).

4. Umówienie terminu montażu.
5. Montaż Instalacji.
6. Sporządzenie Protokołu Odbioru Instalacji.
7. Zgłoszenie Instalacji do zakładu energetycznego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez 
 Wykonawcę  całości  wynagrodzenia  lub  w terminie  7  dni  roboczych  od  dnia podpisania  protokołu
odbioru  
 Instalacji jeżeli całość wynagrodzenia została zapłacona przed podpisaniem powyższego protokołu.

§ 5
Termin realizacji

1.  Zmiana  terminu  przewidzianego  na wykonanie  Przedmiotu  umowy lub  wykonanie  poszczególnych  jego
elementów, jest możliwa o czas opóźnienia, jeśli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie
Przedmiotu umowy w przypadku:

a.  zmian  spowodowanych  warunkami  atmosferycznymi,  w  szczególności:  klęski  żywiołowe,  szczególnie
niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające montaż Instalacji i dokonanie odbiorów,

b  innych  przyczyn  zewnętrznych  niezależnych  od  Zamawiającego  i  Wykonawcy,  skutkujących  niemożliwością
wykonywania Przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązujących przepisów prawnych.  

2.  Strony  zgodnie  postanawiają,  iż  termin  realizacji  Przedmiotu  umowy  może  ulec  wydłużeniu  m.in.  w
przypadku, gdy:

a.  realizacja przez Wykonawcę prac nie będzie możliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  w
szczególności,  w  przypadku  braku  niezbędnych  zgód,  pozwoleń  i  uzgodnień,  jak  również  w  przypadku
potwierdzonych z Wykonawcą zmian Przedmiotu umowy,

b. w okresie realizacji Przedmiotu umowy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, w szczególności:
temperatura spadnie poniżej 0 °C, opady deszczu przez co najmniej 3 godziny, opady śniegu, burza itp. lub
wystąpią inne zdarzenia losowe, na które nie ma wpływu Wykonawca,

c. Zamawiający nie dokona wpłaty zaliczki (w przypadku płatności ze środków własnych) lub nie dokona wpłaty
kwoty  stanowiącej  wkład  własny  zgodnie  z  umową  leasingu,  kredytu  lub  Zamawiający  nie  podpisze  w
uzgodnionym terminie umowy leasingu, kredytu, z którego finansowany ma być zakup Instalacji i nie pozyska
na ten cel środków.

3. W przypadku braku wpłacenia zaliczki przez Zamawiającego lub nie dokonania wpłaty kwoty stanowiącej
wkład własny zgodnie z umową leasingu, kredytu lub gdy Zamawiający nie podpisze w uzgodnionym terminie
umowy leasingu, kredytu, z którego finansowany ma być zakup Instalacji i nie pozyska na ten cel środków,
Wykonawca nie będzie realizował Przedmiotu umowy.

4.  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie  szkody,  w  tym  utracone  korzyści  po  stronie
Zamawiającego  spowodowane  wydłużeniem  terminu  realizacji  Przedmiotu  umowy,  wskutek  okoliczności
opisanych w niniejszym paragrafie.



§ 6. Zakres odpowiedzialności

1. Zamawiający:

a. zobowiązuje się umożliwić organizację, urządzenie  zaplecza oraz terenu wykonywania Instalacji w sposób
niekolidujący  z  funkcjonowaniem  Zamawiającego  i  osób  trzecich,  w  szczególności  użytkowników
budynków/posesji sąsiadujących,

 b.  zabezpieczy mienie własne jak również inne mienie znajdujące się na terenie wykonywania Instalacji w
sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub uszkodzenie w toku wykonywania Instalacji.  

2. Wykonawca:

a.  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  dozoru,  a  także  właściwych  warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa ruchu na terenie wykonywania Instalacji,

b.  ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z jego winy w toku prac
podczas wykonywania Instalacji,

c.  nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone w odpowiedni sposób mienie Zamawiającego, a także inne
mienie zgromadzone na terenie budowy.

§ 7. Przedstawiciele Stron

W  sprawach  związanych  z  realizacją  Umowy Zamawiający  oraz  Wykonawca  mogą  wyznaczyć  osobę do
kontaktu między sobą.

§ 8. Odbiór instalacji

1.  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  zakończeniu  Przedmiotu  umowy  oraz  zgłosi  gotowość  do
dokonania odbioru Instalacji przez Zamawiającego. Odbiór nastąpi po zakończeniu montażu Instalacji.

2.  Dokonanie  odbioru  Instalacji  zostanie  potwierdzone  protokołem  odbioru.  Protokół  odbioru  zostanie
sporządzony przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności Zamawiającego, a następnie zostanie podpisany
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3.  Przy dokonywaniu odbioru Instalacji Zamawiający jest zobowiązany zgłosić i opisać w Protokole Odbioru
wszelkie uwagi  dotyczące wad i  usterek zamontowanej Instalacji,  jak również  uszkodzeń na nieruchomości
powstałych w trakcie realizacji  prac montażowych.  W przypadku braku zgłoszenia wad lub usterek,  Strony
zgodnie uznają, że Instalacja oraz jej montaż są wolne od wad i usterek, a nieruchomość pozostaje w stanie
nienaruszonym.  W razie  stwierdzenia  wad  Instalacji  w  toku  odbioru,  Strony uzgodnią  zakres  niezbędnych
poprawek oraz termin ich usunięcia, potwierdzając ustalenia stosownymi zapisami w Protokole Odbioru.

4.  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  pokrycia  szkody,  jaką  poniósł  Wykonawca  w  związku  z  jego
niestawiennictwem na odbiór Instalacji i koniecznością pojawienia się po raz kolejny na terminie odbioru, chyba
że niestawiennictwo nie było zawinione.

5. W razie niestawiennictwa Zamawiającego lub uchylania się przez Zamawiającego od podpisania Protokołu
odbioru, Wykonawca może dokonać jednostronnego odbioru Instalacji, przy czym umieści stosowną informację
w protokole odbioru.



§9. Wynagrodzenie

1. Jeżeli w toku wykonywania Przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac, które nie
były wcześniej  przewidziane w ofercie Wykonawcy,  Wykonawca może żądać odpowiedniego podwyższenia
Wynagrodzenia,  jeżeli  nie  przewidywał  konieczności  wykonania  dodatkowych  prac.   Na  wykonanie
dodatkowych prac konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego. Prace dodatkowe należy interpretować jako
czynności:

 a.   które nie zostały zawarte w wycenie wykonania Instalacji zamieszczonej w ofercie i wypływające na zmianę
zagospodarowania terenu lub stanowią ulepszenie Przedmiotu umowy,

b. pojawiające się w sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczność wykonania
prac dodatkowych, których niewykonanie skutkowałoby niezrealizowaniem Przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca  sporządzi  wycenę  prac  dodatkowych  w  oparciu  o  podstawy  cenotwórcze  zastosowane  w
zatwierdzonym, szczegółowym kosztorysie ofertowym. Rozliczenie prac dodatkowych zostanie dokonane pod
warunkiem ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, na podstawie odrębnie udzielonego zamówienia
lub  podpisania  stosownego  aneksu  do  Umowy.  Zamawiający  ma  prawo  do  weryfikacji  zakresu  prac
dodatkowych.

3. Na wszystkie płatności, Wykonawca wystawi następujące dokumenty:
a.   faktura  zaliczkowa  jako  podstawa  dokonania  płatności  zaliczki,  jeżeli  Umowa przewiduje  konieczność
zapłaty zaliczki,
b. faktura końcowa jako podstawa dokonania płatności pozostałego wynagrodzenia lub całości wynagrodzenia,
w zależności od sposobu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający będzie dokonywał wszelkich płatności przewidzianych Umową oraz OWU na numer rachunku
bankowego Wykonawcy, Toja Energy sp. z o. o.  Bank Rumia Spółdzielczy o numerze 80 8351 0003 0043 6812
2000 0010.

Treść tytułu płatności: Imię i Nazwisko Zamawiającego montaż zestawu fotowoltaicznego.

5. Strony akceptują wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej. Faktura w formie elektronicznej
powinna być  wystawiona oraz  przesłana  z  adresu  e-mail  Wykonawcy:  biuro@tojaenergy.pl  na  adres  e-mail
Zamawiającego wskazany w Umowie.

6.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy zaliczkę w terminie  3 dni  od dnia  zawarcia Umowy,  jeżeli  Przedmiot
umowy będzie w całości opłacany ze środków własnych Zamawiającego lub jeżeli tylko zaliczka na Przedmiot
umowy będzie pochodzić ze środków Zamawiającego, a pozostała część wynagrodzenia będzie finansowana z
kredytu.

7. Zaliczka zostanie przekazana przez Zamawiającego na podstawie faktury Vat zaliczkowej wystawionej przez
Wykonawcę niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku finansowania przedmiotu Umowy w całości ze
środków własnych Zamawiającego, może on uiścić całość opłaty za Przedmiot umowy w terminie wskazanym w
ust. 6 powyżej, a Wykonawca wystawi na potwierdzenie zapłaty całego wynagrodzenia fakturę VAT. 

8.  Pozostała  część  wynagrodzenia,  w przypadku finansowania  przez  Zamawiającego Przedmiotu umowy w
całości  ze  środków  własnych,  zostanie  uiszczona  na  podstawie  faktury  VAT  wystawionej  po  podpisaniu
Protokołu odbioru zgodnie z postanowieniami § 8 OWU, w terminie 3 dni od daty wystawienia faktury VAT.

9.  W przypadku gdy tylko  zaliczka  na  Przedmiot  umowy będzie  pochodzić  ze  środków Zamawiającego,  a
pozostała część wynagrodzenia będzie finansowana z kredytu, Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie
nie dłuższym niż 14  dni od dnia zaksięgowania przekazanych środków pieniężnych na rachunku bankowym
Wykonawcy,  w której  wskaże całą kwotę  brutto  za Przedmiot  umowy pomniejszoną o uprzednio  wpłaconą
zaliczkę, a jako formę jej płatności wpisze kredyt otrzymany przez Zamawiającego od podmiotu finansującego.



10. W przypadku wyboru przez Zamawiającego finansowania Przedmiotu umowy z kredytu lub leasingu kwota
kredytu/leasingu w wysokości wartości Przedmiotu umowy lub pomniejszona o wpłacony przez Zamawiającego
wkład własny zostanie przekazana przez bank/instytucję leasingową na rachunek bankowy Wykonawcy, zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie leasingowej/kredytowej.  

11.  W  sytuacji  wyboru  przez  Zamawiającego  finansowania  Przedmiotu  umowy  w  całości  ze  środków
stanowiących  kredyt  zostanie  wystawiona  tylko  faktura  na  wpłaconą  kwotę.  Wykonawca  wystawi  fakturę
końcową  w  terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni  od  dnia  zaksięgowania  przekazanych  środków  na  rachunku
bankowym Wykonawcy, w której wskaże całą kwotę brutto za Przedmiot umowy, a jako formę jej płatności
wpisze kredyt otrzymany przez Zamawiającego od podmiotu finansującego. Do czasu zaksięgowania wpłaty na
rachunku bankowym Wykonawcy, Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Przedmiotu umowy.

12.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  wybierze  finansowanie  Przedmiotu  umowy  w  całości  ze  środków
stanowiących leasing zostanie wystawiona tylko faktura końcowa dla leasingodawcy. Po podpisaniu Protokołu
odbioru Wykonawca wystawi fakturę końcową, w której wskaże całą kwotę brutto za Przedmiot umowy, a jako
formę jej płatności wskaże leasing otrzymany przez Zamawiającego od instytucji leasingowej.

13. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający nie ureguluje na rzecz Wykonawcy zaliczki
bądź nie zawrze umowy kredytu/leasingu, Wykonawca ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy.

14. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w
części bądź całości, zgodnie z treścią Umowy oraz OWU.

15. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo dochodzenia od Zamawiającego odsetek
ustawowych  za  opóźnienie  lub  gdy  zachodzą  ku  temu  przesłanki  odsetek  za  opóźnienie  w  transakcjach
handlowych.

16. Jeżeli pozostała część wynagrodzenia nie zostanie przekazana przez Zamawiającego w terminie, o którym
mowa w ust. 8 powyżej,  Wykonawca w okresie 2 miesięcy liczonym od pierwszego dnia następującego po
ostatnim terminowym dniu do zapłaty ma prawo odstąpienia od Umowy, demontażu Przedmiotu umowy oraz
dochodzenia  od  Zamawiającego  kosztów  związanych  z  realizacją  Przedmiotu  umowy  oraz  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

17. Jeżeli środki na realizację Przedmiotu umowy pochodzą z kredytu/leasingu, Zamawiający jest zobowiązany
do przedstawienia Wykonawcy kopii zawartej umowy kredytowej/leasingowej w terminie 3 dni od dnia zawarcia
jej z podmiotem finansującym.

18. W przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska kredytu/leasingu jest on zobowiązany do niezwłocznego, w tym
nie dłuższego niż 3 dni od dnia otrzymania od instytucji finansowej odmowy, poinformowania Wykonawcy, że
środki nie zostały przyznane i przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających zaistniałą okoliczność.

18. Z chwilą uzyskania przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust. powyżej, Umowa ulegnie
rozwiązaniu.



§ 10. Prawa Autorskie

1. Do dnia zapłaty przez Zamawiającego całego wynagrodzenia Wykonawcy autorskie prawa majątkowe do
dokumentacji i jej elementów stworzone przez Wykonawcę lub na jego zlecenia oraz cała Instalacja pozostają
wyłączoną własnością Wykonawcy.

2. Z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy własność wszystkich elementów, określonych w ust. 1
powyżej przechodzi na Zamawiającego.

3.  Wykonawca  oświadcza,  że  w  przypadku,  gdy  Instalacja  będzie  wykonywana  na  podstawie  projektu
wykonanego przez Wykonawcę lub na jego zlecenie,  projekt  ten w dniu jego wydania Zamawiającemu nie
będzie naruszała praw autorskich osób trzecich, a dla jego zmiany nie będzie konieczne uzyskanie zgody osób
trzecich.

§ 11. Gwarancja jakości

1.   Poszczególne  komponenty  (  elementy  )  Instalacji  objęte  są  gwarancjami  jakości  producentów  tych
komponentów  (  elementów  ),  które  określają  m.  in.  zakres  obowiązków  gwarancyjnych  producentów  i
sprzedawców,  okres  ich  obowiązywania,  procedury  wykonania  uprawnień  i  obowiązków oraz  ograniczenia
zakresu  obowiązków  gwarancyjnych.   Kopie  wszystkich  gwarancji  jakości  producentów,  jakimi  objęte  są
komponenty (  elementy )  Instalacji  na dzień zawarcia Umowy lub  dzień po podpisaniu protokołu odbioru
Instalacji,   zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego. 

2. Wykonawca udziela 5 lat gwarancji na montaż Instalacji od dnia podpisania protokołu odbioru Instalacji.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku, gdy wada została spowodowana
niezgodną z pisemną instrukcją eksploatacją, konserwacją i/lub obsługą Instalacji.

3.  W ramach udzielonej gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się  do usunięcie na własny koszt  zgłoszonych przez
Zamawiającego wad w funkcjonowaniu Instalacji, o ile wynikają one z jej niewłaściwego montażu i nie powstały z
winy  Zamawiającego  lub  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie.  W  sytuacjach,  gdy  Wykonawca  nie  ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji względem Zamawiającego, Wykonawca może dokonać usunięcia wady na koszt
Zamawiającego.

4. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy wystąpienie wady niezwłocznie, nie później niż przed upływem
7  dni  od  jej  ujawnienia.  W  przeciwnym  razie  Zamawiający  traci  roszczenia  przysługujące  z  tytułu  gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 30 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia, jeżeli z przyczyn
obiektywnych  termin  ten  będzie  niemożliwy  do  zachowania  Strony  w drodze  porozumienia  ustalą  nowy termin
usunięcia wad. 

5.  Gwarancja nie obejmuje elementów ulegających zużyciu w czasie jej eksploatacji, np. bezpieczniki,  baterie oraz
uszkodzeń spowodowanych przez czynniki niezwiązane z Instalacją.

6. Z chwilą dokonania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na
rzecz Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji jakości dotyczącej Instalacji udzielonej przez producentów
lub sprzedawców i przenosi na Zamawiającego obowiązki wynikające z gwarancji jakości, udzielonej odrębnie
przez  producentów lub  sprzedawców komponentów (  elementów )  Instalacji.  Wykonawca  zobowiązuje  się
wydać Zamawiającemu posiadane dokumenty gwarancji jakości.  

7.  Z chwilą dokonania zapłaty całości  wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego,  Wykonawca przekazuje
zgłoszenie do operatora sieci energetycznej właściwego dla Zamawiającego.



8. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przekazanych mu postanowień gwarancji jakości, w tym zaś w
szczególności postanowień dotyczących obowiązków osoby uprawnionej z gwarancji.

9. Jakakolwiek ingerencja osób trzecich w Instalację skutkować będzie utratą gwarancji.

§ 12. Odstąpienie

1. Strony mają prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Wykonawcę oględzin,
w przypadku, gdy po oględzinach Wykonawca stwierdzi, że stan nieruchomości, na którym miał nastąpić montaż
Instalacji nie pozwala na jej montaż.

2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający nie
umożliwił mu dostępu do miejsc i pomieszczeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy.

3. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od realizacji poszczególnych części Umowy za obopólną zgodą, w
szczególności, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ujawnią się okoliczności, które uniemożliwiają lub
znacznie utrudniają wykonanie Przedmiotu umowy.

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeśli Zamawiający opóźnia się w wykonaniu swoich obowiązków
względem  Wykonawcy,  zapewniających  Wykonawcy  możliwość  terminowego  zakończenia  realizowania
Przedmiotu umowy.

5.W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Wykonawcę  z  winy  leżącej  po  stronie  Zamawiającego,
Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł.

6. Zamawiający będący konsumentem lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, kiedy Umowa
nie  posiada  dla  tego  przedsiębiorcy  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w  szczególności  z  przedmiotu
wykonywanej  przez  niego  działalności  gospodarczej  ma  prawo  do  złożenia  oświadczenia  o  odstąpieniu  od
Umowy w terminie 14 dni od dnia jej  zawarcia.  W takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do
zapłaty za świadczenia spełnione przez Wykonawcę do momentu odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza
się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązują się do dokonania wzajemnego rozliczenia zgodnie z
poniższymi zasadami:

a.  w  terminie  7  dni  od  dnia  odstąpienia  od  Umowy Wykonawca,  przy  udziale  Zamawiającego,  sporządzi
szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  prac  wykonanych  oraz  elementów  zamówionych  przez  Wykonawcę,
według stanu na dzień odstąpienia,

b. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanego zakresu Przedmiotu umowy,

c. Strony dokonują rozliczeń za wykonane oraz zamówione elementy Przedmiotu umowy lub ich fragmenty na
podstawie  uzgodnień  wykonanych  przez  obydwie  Strony oraz  nastąpi  wzajemne  przekazanie  dokumentów
należących do Stron.

§ 13. Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Toja Energy sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul Jesiennej 5 80-
298.  Zamawiający  ma  prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  do  ich  poprawiania,  żądania  ich



usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Zamawiający ma również prawo do
żądania  ograniczenia  przez  Wykonawcę  przetwarzania  jego  danych,  a  także  do  ich  przenoszenia.  Jeżeli
Zamawiający uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w
celu prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia
roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.  Podanie przez Zamawiającego
danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.  Podstawą prawną przetwarzania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której Zamawiający jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust.
1  lit.  c  RODO  (tzn.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego,  który  ciąży  na
Wykonawcy takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. RODO (tzn. przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty,
którym Wykonawca ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym
Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Wykonawcy usługi tj. pracownikom, podwykonawcom,
dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez
cały czas  wykonywania Umowy,  a  także później  tj.  do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczeń wynikających z Umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

§ 14 Postępowanie reklamacyjne

1.   Zamawiający  ma  prawo  do  złożenia  w  każdym  czasie  reklamacji.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do
rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia zapoznania się ze zgłoszeniem.

2.  Reklamacje  można  kierować  na  adres  e-mail  biuro@tojaenergy.pl.  Zgłoszenie  reklamacyjne  powinno  w
szczególności  zawierać  opis  uszkodzenia  elementu  Instalacji,  przyczyny  uszkodzenia  elementu  Instalacji,
fotografię wadliwego elementu.

3.  Jeżeli  Wykonawca  nie  udzieli  odpowiedzi  Zamawiającemu  w  terminie  wskazanym  w  ust.  1  powyżej,
poczytuje się to za uznanie reklamacji.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne drogą mailową

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Przelew praw i przeniesienie obowiązków którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy na jakikolwiek
podmiot, wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.

2.  Doręczenia między Stronami odbywać się będą osobiście lub listami poleconymi, na adresy wskazane w
komparycji Umowy.

3. Wszelkie spory,  które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy, będą rozwiązywane w drodze
negocjacji  pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują się  działać w dobrej  wierze,  w celu rozwiązania sporu,
zważając na cel Umowy i przy równym uwzględnieniu interesów Stron.

4. W przypadku, gdy procedura przewidziana w ust. 3 powyżej okaże się nieskuteczna, Strony Umowy mogą
wytoczyć powództwo według właściwości ogólnej, miejsca zamieszkania Zamawiającego lub miejsca siedziby
Wykonawcy. W przypadku gdy Zamawiający jest przedsiębiorcą spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby
Wykonawcy.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.



6. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

7. Wykonawca może dokonać jednostronnej zmiany OWU lub wydać nowe OWU w trakcie trwania Umowy.
Niniejsza zmiana może zostać dokonana między innymi,  gdy dojdzie do zmiany przepisów prawa,  zostaną
wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści  OWU bądź Wykonawca dokona takich
zmian w zakresie sprzedaży i montażu Instalacji, które nie zostały przewidziane w treści OWU.


