
 
UMOWA ZLECENIE 

Na wykonanie AUDYTU ENERGETYCZNEGO zawarta w dniu ………….2018r. 
pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCY 
Inwestor  

 
adres  

kod pocztowy  
Miejscowość  

NIP  
reprezentowany 

przez 
 
 
  

WYKONAWCA 
MR TERMO Mirosław Ruczyński 
Segnowy 4/1 
14-241 Ząbrowo 
NIP: 744-148-83-59 
REGON: 280412524 

 

Wykonawca przyjmuje od Zamawiającego zlecenie na wykonanie audytu energetycznego 
budynku w …………………………………………..  

Audyt zostanie wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 
audytu remontowego z późn. zmianami i będzie wykorzystany przez Zamawiającego, jako 
załącznik do wniosku o  uzyskanie kredytu z premią termomodernizacyjną zgodnie z Ustawą 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 
 
1. Ustala się cenę za wykonanie audytu w wysokości …………. zł brutto w tym 23% VAT  

(słownie zł ……………………………………………………………………………..  00/100 gr. brutto). 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać audyt do dnia ……………….. r. i przekazać w tym 

terminie do akceptacji elektroniczną wersję audytu w formacie PDF na adres mailowy 
Zamawiającego ……………………………………. 

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać telefonicznie lub mailowo na adres 
biuro@mrtermo.pl w terminie 7 dni, informację o akceptacji otrzymanej elektronicznej 
wersji audytu lub zgłoszenie uwag. Ostateczna wersja audytu zostanie dostarczona 



 

 

MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo, woj. warmińsko-mazurskie 
kom. 509 529 452, e-mail: biuro@mrtermo.pl, www.mrtermo.pl 

Zamawiającemu w formie drukowanej w 3 egzemplarzach w terminie 3 dni roboczych od 
daty akceptacji ostatecznej wersji elektronicznej audytu (format PDF). 

4. Płatność za wykonanie audytu nastąpi w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT 
na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy, w ciągu 3 dni od daty 
podpisania niniejszej umowy, wszelkich niezbędnych istniejących dokumentacji 
technicznych (w formie elektronicznej, ksero lub oryginalnej), mapy geodezyjnej 
obrazującej położenie budynku, kosztorysów oraz poprawnie wypełnionego arkusza 
danych do audytu i innych informacji niezbędnych do wykonania audytu energetycznego.  
W przeciwnym wypadku termin wykonania umowy może zostać wydłużony o czas 
wynikający ze zwłoki w dostarczeniu danych. 

6. Opracowany audyt energetyczny nie może służyć do innych celów, niż te, dla których 
został wykonany. Audyt energetyczny nie jest ekspertyzą techniczną. 

7. W przypadku wystąpienia uwag do audytu w postaci „Zawiadomienia o niekompletności 
audytu” wystawionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Wykonawca na swój koszt 
dokona niezbędnych zmian (poprawek, uzupełnień) w terminie 7 dni od otrzymania 
informacji w tej sprawie. 

8. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu wystawionej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Wykonawca dokona na swój koszt niezbędnych zmian w terminie 14 dni od 
otrzymania informacji w tej sprawie lub zwróci należność za wykonany audyt w 
przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania przedmiotu umowy-zlecenia.  

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wykonania wizji lokalnej, potrzebnych 
pomiarów budynku oraz dokumentacji fotograficznej. 

10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

11. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w 
sposób polubowny, a gdy nie przyniesie to efektu przez Sąd Powszechny, według siedziby 
Zamawiającego. 

12. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonania audytu przez Wykonawcę, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Uważa się, iż przesłanie wersji elektronicznej 
części audytu ze wskazanym wariantem optymalnym do realizacji (plik w formacie PDF, 
bez akceptacji audytu przez Zamawiającego) bez załączników (które są drukowane w 
wersji końcowej po akceptacji zakresu audytu) jest podstawą do wystawienia faktury VAT 
za całość usługi, zgodnie z ceną umowną za 100% usługi. 

13. Umowę zlecenie sporządzono w dwóch jednogłośnie brzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 


