
WZÓR UMOWY dta grupv odbiorców C2 o mocv powvżei 0,100 MW

UMOWA NR SC/...../,
Zawurta w dniu ..........r.

w sprawie sprzedaży ciepła pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem
Spółka z o.o., ul. Płocka 30132, B7-B00 Włocławek zwanym
reprezentowanym przęz:

Energetyki Cieplnej
dalej ,,Sprzedawcą"

z jednej strony , a :

zwafiym dalej ,,Odbiorcą", reprezentowanym przez I

l.

2.

§1

Sprzedń ciepła odbywa się na warunkach określonych w : ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.IJ. z 2017 t. poz.220,791, 1089,

1387 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 9); rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 |ipca
2007 r. w sprawie szczegołowych zasad i trybu wprowadzarłia ograniczeńw sprzedaży
paliw stałych otaz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. Nr
I33, poz. 92Ą; rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w
sprawie szczegóło!\ych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.IJ.
I.{r 16, poz. 92); rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2aI6 r. w sprawie
przeprowadzania kontroli przęz przedsiębiorstwa energe§czne (Dz.U. z 2016 r,

poz.2166).

§2

1. Przedmiotem umowy jest dostarczanie ciepła do budynku przy ul.
we Włocławku przyłączonego za zgodą Sprzedawcy do sieci ciepłowniczej
zgodnie z umową przyłączeniowąNI Nr ....l......ł . .. z dnia

2., Sprzedawea zobowiązuje się dostarczac ciepło w postaci wody gorącej na cele
centralnego ogrzewalia i podgrzewanla wody wodociągowej o następujących
parametrach temperaturowych :

: w s€zollie grzewczym I30l70'C, zmiennych *g tabeli temperatur czynnika
grzewezęgo wychodzącęgo zę źródła ciepła,
- §ozasezonem grzewezym 70l35"C.

3. Niewykonanie obowiązków Sprzedawcy wynikajacych z pkt, 1 i 2 daje



Odbiorcy prawo do bonifika§. Warunkt przyznawania bonifikaty reguluje

,,Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka
z o. o. we Włocławku" opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia . ....poz. .....) zwana dalej ,,taryfą dla ciepła".

4. Wielkość zamówionej przęz Odbiorcę mocy cieplnej dla potrzeb centralnego
ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej wynosi MW ( grupa

odbiorców C2),
5. Zmiana wielkości mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę moze nastąpić

na drodzę aneksu po upływie jednegorokuod dniazawarcianiniejszej umowy
na podstawie deklaracji przekazanej przęz Odbiorcę z co najmniej
trzym i e s i ę czny m v,ty pr zedzeniem.

§3

1. Granicę eksploatacji oraz dostarczania ciepła stanowią drugie kołnierze pierwszych
zaworów odcinających węzeł cieplny w budynku. Zawory pozostają po stronie
Sprzedawcy.

Z.IJrządzenia i instalacje znaldąące się poza granicą określoną w pkt.l stanowią
własność Odbiorcy i podlegają warunkom eksploatacyjnym określonym przez
Sprzedawcę.

3. Odbiorca w terminie do 31 sierpnia kazdego roku zgłasza Sprzedawcy pisemnie
przygotowanie instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania do uruchomięnia
w sezonie grzewezym (łącznie z realizacją zaleceń Sprzedawcy).

4. Fakt zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 jest bezwzględnym warunkiem
rozpoezęaia dostawy ciepła przez Sprzedawcę.

§4

1. Za dostarczane ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania
wody wodociągowej Sprzedawca pobiera opłńy na podstawie obowiązującej
taryĘ dla ciepła.

2. Rozliczenie dostarczonego ciepła odbywa się na podstawie odczytów wskazań
ur ządzei p omiarow o -r o zliczęni owych .

OdczyĘ stanów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych będą dokonywane jeden raz
w miesiącu kalendarzowym.
Jężęli przedstawiciel Sprzedawcy nie uzyska dostępu bądź tez informacji dotyczącej
wskazah urządzen pomiarowo - rozliczeniowych to Sprzedarryca ma prawo

d o s z acunkowe g o naliczenia zuży cia c iepła pr zez O db i orc ę,

5, W przypadku awarii urządzeh pomiarowo - rozliczeniowych Sprzedawca dokona
obliczenia nalezności za pobrane ciepło zgodnie z zasadami określonymi
w części VI ust. 2 Laryfy dla ciepła .

6. Zasady.wprowadz:aniazmiany cen i stawek opłat określa częśc VII tary§u dla ciepła.

a
J.

4.



7, Rozliczęnia na\ężności z tytułu
dokonywane będą na podstawie
dla ciepła.

sprzedaĘ ciepła pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą
cen i stawek opłat określonych w części IV taryĄz

§5

1, Faktury za sprzedane ciepło regulowane będą w formie przelewu bankowego
z rachunku Odbiorcy na konto Sprzedawcy: Bank ....
Rozliczeniamiędzy stronami dokonywane będą w następujący sposób :

a) w zakresie wytwarzania ciepła :
- opłata za zamówioną moc cieplną pobierana przęz Sprzedawcę raz

w miesiącu kalendarzowym na podstawie faktury wystawionej w dniach
od 12 do 1 5 kuZdego miesiąca, stanowiąc a i|ocąln zamówionej mocy cieplnej
przęz Odbiorcę i ceny za zamówioną moc cieplną określonej w części IV ust.
1.1 . taryĄr dla ciepła,

- opłata za pobrane ciepło - pobierana przez Sprzedawcę raz w miesiącu
kalęndarzowym na podstawie faktury wystawionej w dniach od 25 do 7
każdego miesiąca, stanowiąca iloczyn pobranego ciepła i ceny ciepła
określonej w części IV ust. 1.1. taryfy dla ciepła,

- opłata za nośnik ciepła pobierana ptzez Sprzedawcę w prrypadku
uzupełnienia instalacji odbiorczej wodą sieciową.

b) w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła :
- opłata stała za usługi przesyłowe - pobierana przęz Sprzedawcę raz

w miesiącu kalendarzowym na podstawie faktury wystawionej w dniach
od 12 do 15 kuZdego miesiąca, stanowiącai|oczyn zamówionej mocy cieplnej
przęz Odbiorcę i stawki opłafy stałej za usługi przesyłowe określonej
w części IV ust. 1.2. taryĘ dla ciepła,

- opłata zmienna za usługi przesyłowe - pobierana przez Sprzedawcę raz
w miesiącu kalendarzorym na podstawie faktury wystawionej. w dniach
od 25 do 7 kńdego miesiąca, stanowiąca iloczyn pobranego ciepła i stawki
opłaty zmiennej za usługi przesyłowe okręślonej w części IV ust. 1 .2, taryĘ
dla ciepła.

3. Odbiorca zobowiązany jest do zapłacenia nalezności zgodnie z fakturami
wystawionymi przez Sprzedawcę w terminię 10 dni od dafy wystawienia faktury.

4. Uregulowanie należności nie pozbawia Odbiorcy i Sprzedawcy prawa
do p óźniej sze go wystąp ien ia ze wzajemnymi ro szczęniami.

5. Od nalezności nie uiszczonych w terminie określonym w pkt. 3 Odbiorca
zobowiązany jest zapłacic Sprzedawcy w aktualnej wysokości odsetki ustawowe.

§6
l. Na żądanłe Sprzedawcy Odbiorca zobowiryany jest przedstawić do wglądu

dokumentację techniczną (instalacyjną, budowlaną, itp.) a takżę umożliwić
uprawnionym pracownikom Sprzedawcy sprawdzenię w obiękcie zasilanym w ciepło
prawidłowości danych zadeklarowanych przez Odbiorcę.

2.



2. Przędstawiciele Sprzedawcy maJą prawo do kontroli instalacji odbiorczych
centralnego ogtzewania i podgrzewania wody wodociągowej, urządzeń
pomiarowo-rozliczęniowych i innych urządzen cieplnych Odbiorcy .

l. Sprzedawca zapewnia Odbiorcy dostarczanie ciepła z zachowaniem standardow
jakościowych obsługi odbiorców określonych w części VI ust. 1 taryfy dla ciepła.

2. Sprzedawca ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dopływ ciepła w następujących
przypadkach
a) niezwłocznię po telefonicznym zawiadomieniu Odbiorcy, gdy wystąpią

warunki stwarzające zagrożenię dla życia, zdrowia i środowiska lub zagrożenia
w pracy źrodła ciepła lub sieci ciepłowniczej, w wyniku których nastąpiłoby
przerwanie lub zakłocenia w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom,
aw szezęgólności gdy :

- lvystąpi awaria w źrodle lub sięci ciepłowniczej i nię ma innych możliwości
dostarczenia ciepła do Odbiorcy,

- dalsze funkcjonowanię przyŁącza,węzła cieplnego lub instalacji odbiorczej
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

- instalacje odbiorczę oraz zasi|ane z nich urządzenia są użytkowane przez
Odbiorcę w sposób powodujący zakłócenia w pracy żrodła ciepła lub sieci
ciepłowniczej,

§7

b) samowolnego dokonania zm:ran

powodujących zwiększony po
w instalacji odbiorczej ptzez Odbiorcę

bor ciepła lub pogorszenie warunków
iorców,dostarczania ciepła do innych odb

pobierania przęz Odbiorcę ciepła z całkowitym lub częściowym pominięciem
układu pomiarowo - rozliczeniowego lub dokonania w tym układzie zmian
zniękształacaj ący ch wyniki po m iarów i r ozliczęh,
utrzymywania nieruchomości ptzez Odbiorcę w sposób zagrażający
prawi dłowemu funkcj onowaniu s ieci ciepłowni czej,
uniemozliwienia przez Odbiorcę wstępu upowaznionym pracownikom
przedsiębiorstwa ciepłowniczęgo) wraz z niezbędnym sprzętem, na teren
nieruchomości lub do pomieszczeń, w celu przeprowadzęnia prac związanych
z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność przedsiębiorstwa
oraz badań, pomiarów lub kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania
warunków umowy i warunków rozliczęn.

3. Sprzedawca ciepłama obowiązek zawiadomienia odbiorców o zmianach warunków
dastarczania ciepła z v,ryprzedzenięm umożliwiającym dostosowanie instalacji
odbiorczej do nowych warunków w terminie nie krótszymniż 12 miesięcy.

Sprzedawca ma prawo wstrrymać dostarczanię ciepła w przypadku, gdy Odbiorca

c)

d)

e)

§8

zwleka z zapŁatą za świadczone usługi lub za pobrane ciepło, co najmniej przez okres



30 dni po upływie terminu płatności. Wstrzymanię dostarcania ciepła nastąpi po
upływie 14 dni od otrzymaniaptzez Odbiorcę powiadomienia o zamiarze wstrzymania
dostaw, jeżeli do tego terminu Odbiorca nie ureguluje zalegĘch i bieżących
nalezności.

§9

1. Strony ustalają, żę utrzymanie w należyĘm stanie i zapewnienia należytego
działania urządzeń cieplnych stanowi obowiązek strony będącej ich posiadaczem
lub upowaznionym uĄrtkownikiem.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ęwęntualne ptzerwy w dostarczaniu
ciepła spowodowane niewłaściwą pracą lub niewłaściwym stanem technicznym
urządzen będących w zarządzie Odbiorcy, a wynikłych z winy Odbiorcy
Iub z powodu przerw wprowadzonych stosownie do obowiązujących ograniczeń
w dostarczaniu ciepła lub awarii zaczas niezbędny do jej usunięcia.

3. Odbiorca ciepła będzie stosował się do zaleceń Sprzedawcy w zakresie modernizacji,
przebudowy, wdrozenia nowych rozwiązan w instalacjach odbiorczych itp,
w terminie określonym w § 7 pkt, 3.

4, Sprzedawca ciepła ma prawo uczęstniczyć w odbiorach tęchnicznych po wykonaniu
remontu, modernizacji, regulacji itp. instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania
oraz ciepłej wody.

5. Strony ustalają, żę do wszystkich odbiornikow ciepła Odbiorcy podłączonych
po dniu zawarcia umowy za zgodą Sprzedawcy będą miĄ zastosowanię ustalenia
i warunki niniejszej umowy bęz spisywania nowej z łm, że podstawą
do r ozszerzenia umowy będzie uzgodniony obustronn i e protokoł.

§10

W przypadku stwierdzęnia większego poboru mocy cieplnej niżto wynika z umowy
Sprzedawca sporządzi aneks do umowy na v,ryższą moc zamówioną tj. na taką,
j aka wyni ka z rzeczywi stego maksymalnego p ob oru.
Anęks wymieniony w pkt. 1 zostanie złożony u Odbiorcy, który w terminie 3 dni
roboczych zobowiązany jest go podpisać i odesłaó Sprzedawcy.
Uchybienie obowiązkowi wynikającemu z pkt. 2 spowoduje naliczanię
podwyższonych opłat za pobór mocy i ciepła zgodnie z częścią VI ust. 2 taryfy
dla ciepła,

§ 11

Spory między stronami w zakresie objęĘm umową rozsttrygane będą na drodze
postępowania sądowego. Sądem właściwym jest sąd właściwy wg siedziby
Sprzedawcy.

1.

2.



§12

7. Zmiany warunków umowy mogą nastąpić na drodzę aneksu po uprzednim
pisemnym wystąpieniu jednej ze stron przy zachowaniu co najmniej
jednomiesięcznego okresu wypowiedzęnia zę skutkiem na koniec miesiąca
kalęndarzowego, z wyłączeniem zmian określonych w § 2 pkt. 5, § 4 pkt. 6 oraz § 7
pkt. 3 niniejszej umowy.

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wystąpieniu jednej
ze stron przy zachowaniu co najmniej trzymiesięcznego okresu wypowiedzęnia
ze skutkiem rczwiązania umowy na dzień 30 wrześniakażdego roku.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, prawa i obowiązki obu stron
regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,,Prawo energe§czne" wraz
z r ozp or ządzęni ami wykonaw cry mi or az przępisy Ko deksu cywi lne go.

§ 13

Treść niniejszej umowy ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną przepisami
prawa, awszazęgólności art. 1l i art.23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
(t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr I53, poz. 1503 z poźniejszymi zmianami) ozwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

§14

Umowa obowiązuje od dnia r. na ezas nieokreślony.

§ 15

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dlakażdej ze stron.

ODBIORCA : SPRZEDAWCA:

l.

2.


