
UMolI/A NR
zawarta w dniu ..........r.

w sprawie sprzedńy ciepła pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energe§ki Cieplnej
Spółka z o.o., ul. Płocka 30132, 87-800 Włocławek zwafiym dalej ,,Sprzedawcą"
reprezentowanym przęz:

z jednej strony, a:

zw anym dalej,,Odbiorcą", reprezentowanym przez,.

1.

2.

§1

Sprzedaż ciepła odbywa się na warunkach określonych w : ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z2017 r. poz.220,79l, 1089,
1387 i 1566 orazz2018 r. poz. 9); rozporządzen\u Rady Ministrów zdniaż3 lipca
2007 r. w sprawie szczegołowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeńw sprzedaży
paliw staĘch oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.IJ, Nr
l33, poz.92Ą; rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 sĘcznia2007 r, w
sprawie szczegołovvych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.
Nr 1 6, poz. 92); rozporządzęniu Ministra Energii z dnia 1 5 grudni a 2016 r. w sprawie
przeprowadzania kontroli przęz przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U. z 2016 r.

poz.2166).

§2

Przedmiotem umowy jest dostarczanie ciepła do budynkv przy ui. . . .

we Włocławku przyłączonego za zgodą Sprzedawcy do sieci ciepłowniczej
zgodnie z umową przyłączeniową NI Nr ....l,.....l . .. z dnia
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać ciepło w postaci wody gorącej na cele
centralnego ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej o następujących
p ar arnetr ach temp eraturowych :

- 95l70:C w sezonie grzewczym na cele centralnego ogrzewania, zmtennych
wg tabeli temperatur czynnika grzęwczego wychodzącego zwęzła cieplnego,

- od 45'C do 55"C - temperatura ciepłej wody.

1.

2.



3. Niewykonanie obowiązków Sprzedawcy wynikajacych z pkt. 1 i 2 daje
Odbiorcy prawo do bonifikaĘ. Warunki przyznawania bonifikaĘ reguluje
,,Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka
z o. o. we Włocławku" opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia . ....poz. ....., zwana dalej ,,taryfą dla ciepła".

4. Wielkośó zamówionej przęz Odbiorcę mocy cieplnej dla potrzeb centralnego
ogrzewania i podgrzęwania wody wodociągowej wynosi MW ( grupa
odbiorców C3 lub C4 ).

5. Zmiana wielkości mocy cieplnej zamówionej przęz Odbiorcę może nastąpić
fla drodze aneksu po upływie jednego roku od dniazawarcianiniejszej umowy
na podstawie deklaracji przekazanej ptzęz Odbiorcę z co najmniej
trzym i e s ię azny m wy pr ze dzeni em.

§3

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

2.IJrządzenia i instalacje znajdujące 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 uruchomienia
w sezonie grzęwazym (łącznie z realizacją zaleceń Sprzedawcy).

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

§4

l. Za dostarczanę ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania
wody wodociągowej Sprzedawca pobiera opłaty na podstawie obowiązującej
taryfy dla ciepła.

2. Rozliczenie dostarczonęgo ciepła odbywa się na podstawie odczlów wskazań
urządzeń pomiarow o-r ozliczeniowych.

3. Odczfi stanów urządzefi pomiarowo-rozliczeniowych będą dokonywane jeden raz
w miesiącu kalendarzowym.

4. Ieżęli przedstawiciel Sprzedawcy nie uzyska dostępu bądźteż informacji dotyczącej
wskazań urządzen pomiarowo - roz|iczeniowych to Sprzedawca ma prawo
do szacunkowe g o naliczęnia zuży cia ciepła pr zęz O db i orc ę.

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

6. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawęk opłat określa częśc VII taryS dla ciepła,



7. Rozliczęnia nalężności z Ętułu sprzedaży ciepła pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą
dokonywane będą na podstawie cen i stawek opłat określonych w części IV taryĄ,
dla ciepła.

§5

1. Faktury za sprzedane ciepło regulowane będą w formie przelewu bankowego
z rachunku Odbiorcy na konto Sprzedawcy: Bank

2. Rozliczęnia między stronami dokonywane będą na koniec kazdego miesiąca
kalendarzowego w następujący sposób :

a) w zakresie vtrytwarzania ciepła :
- opłata za zarnowioną moc cieplną * stanowtąca lloczyn zamówionej mocy

cieplnej przęz Odbiorcę i ceny za zamówioną moc cieplną określonej
w części IV ust. 1.1. taryfu dla ciepła,

- opłata za pobrane ciepło - stanowiąca iloczyn pobranego ciepła i ceny ciepła
określonej w części IV ust. 1.1. taryfu dla ciepła,

- opłata za nośnik ciepła pobierana przęz Sprzedawcę w przypadku
uzupełnienia instalacji odbiorczej wodą sieciową.

b) w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła :
- opłata stała za usługi przesyłowe - stanowiąca tloczyn zamówionej mocy

cieplnej przęz Odbiorcę i stawki opłaĘ stałej za usługi przesyłowe określonej
w części IV ust, I.2. taryĘ dla ciepła,

- opłata zmięnna za usługi przesyłowe - stanowiąca iloczyn pobranego ciepła
i stawki opła§ zmiennej za usługi przesyłowe okręślonej w części IV ust. 1.2.
taryfy dla ciepła.

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

4. Uregulowanie nalezności nie pozbawia Odbiorcy i Sprzedawcy prawa
do później szego wystąpien ia ze w zajemnymi ro szczeniami.

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

§6

1. Na żądanie Sprzedawcy Odbiorca zobowiązany jest przedstawió do wglądu
dokumentację techntczną (instalacyjną, budowlaną, itp.) a także umozliwić
uprawnlonym pracownikom Sprzedawcy sprawdzęnię w obiekcie zasiianym w ciepło
prawidłowo ści danych zadeklarowanych pr zez O db iorc ę.

2, Przedstawiciele Sprzedawcy mają prawo do kontroli instalacji odbiorczych
centrdlnego ogrzewania i podgrzęwania wody wodociągowej, urządzen
pomiarowo-rozliczeniowych i innych urządzen cieplnych Odbiorcy .



§7

1. Sprzedawca zapęwnia Odbiorcy dostarczanię ciepła z zachowaniem standardów
jakościowych obsługi odbiorców określonych w części VI ust. l taryfy dla ciepła.

2. Sprzedawca ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dopĘw ciepła w następujących
przypadkach:
a) nięzwŁocznię po telefonicznym zawiadomięniu Odbiorcy, gdy wystąpią

warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub zagrożenia
w pracy źrodła ciepła lub sięci ciepłowniczej, w wyniku ktorych nastąpiłoby
przerwanie lub zakłócęnta w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom,
aw szezęgólności gdy :

- lvystąpi awarta w źródle lub sieci ciepłowniczej i nie ma innych mozliwości
dostarczenia ciepła do Odbiorcy,

stwarza bezpośrednie zagrożenię dla życia, zdrowia lub środowiska,
instalacje odbiorcze oraz zas7lane z nich urządzenia są użlkowanelnsTalacJe ooolorcze oraz zaslane z nlan urząoz'enl.a są uzytkowane przęz
Odbiorcę w sposób powodujący zakłocęnia w pracy źrodła ciepła lub sieci
ciepłowniczej,

samowolnego dokonania zmian w
powodujących zwiększony pobór

instalacji odbiorczej przez Odbiorcę
ciepła lub pogorszenie warunków

dostarczania ciepła do innych odbiorców,
c) pobieraniaprzez Odbiorcę ciepła z całkowitym lub częściowym pominięciem

układu pomiarowo * rozliczeniowego lub dokonania w tym układzie zmian
zniekształacających wyniki pomiarów i rozliczeń ,

utrzymywania nieruchomości przez Odbiorcę w sposób zagrażĄący
prawidłowemu funkcj onowaniu sieci ciepłowniczej,
uniemozliwienia przęz Odbiorcę wstępu upowaznionym pracownikom
przedsiębiorstwa ciepłowniazego) wraz z niezbędnym sprzętem, na teren
nieruchomości lub do pomieszczen, w cęlu przeprowadzęniapraa zwlązanych
z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własnośó przedsiębiorstwa
oraz badań, pomiarów lub kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania
warunków umowy i warunków roz|iczeń.

d)

e)

3. Sprzedawca ciepła ma obowiązek zawiadomienia odbiorców o zmianach warunków
dostarczania ciepła z v,ryprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji
odbiorczej do nowych warunków w terminie nię krótszymniż 12 miesięcy.

b)

dalsze funkcj onowanie przyłącza, w ęzła cieplnego lub instalacj i odbiorczej

§8

Sprzedawca ma prawo wstrzymać dostarczanię ciepła w przypadku, gdy Odbiorca
zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane ciepło, co najmniej przez okres
30 dni po upływie tęrminu płatności. Wstrzymanie dostarcania ciepła nastąpi po
upĘwie 14,dni od otrzymaniaprzez Odbiorcę powiadomienia o zamiarze wstrzymania
dostaw, jeżelt do tego terminu Odbiorca nie ureguluje zaległych i biezących
nalezności.



§9
1. StronY ustalają, żę utrzymanie w należyĘm stanie i zapewnienia należytego

działania urządzeń cieplnych stanowi obowiązek strony będącej ich posiad u"ri^
lub upowaznionym uzytkownikiem.

2.SPrzedawla nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostarczaniu
ciePła sPowodowanę niewłaściwą praaą lub niewłaściwym stanem technicznym
urządzeń będących w zarządzie Odbiorcy, a wynikłych z winy Odbiorcy
lub z Powodu przerw wprowadzonych stosownie do obowi ązt4ących ograniczeń
w dostarczaniu ciepła lub awarii zaczas niezbędny do jej usunięcia.

3. Odbiorca ciepła będzie stosował się do zalęceń Sprzedawcy w zakresię modernizacji,
Przebudowy, wdrozenia nowych rozwiązań w instalacjach odbiorczych itp.
w terminie określonym w § 7 pkt. 3.

4. SPrzedawca ciepła ma prawo uczęstniczyć w odbiorach technicznych po wykonaniu
remontu, modęrnizacji, regulacji itp. instalacji odbiorczych cęntralnego ogrzewania
or az p odgrzew ania wody wodociągowej .

5. StronY ustalają, że do wszystkich odbiorników ciepła Odbiorcy podłączonych
Po dniu zawarcia umowy za zgodą Sprzedawcy będą miały zastosowanie ustalenia
i warunki niniejszej umowy bez spisywania nowej z tym, żę podstawą
do rozszerzenia umowy będzie uzgodniony obustronnie protokół.

1.

§10

W PrzYpadku stwierdzęnia większego poboru mocy cieplnej niżto wynika z umowy
Sprzedawca sporządzi aneks do umowy na wyższą moc zamówioną tj. na taką,
j aka wynika z rzeczywistego maksymalnego poboru.
Aneks wymieniony w pkt. 1 zostanie złożony u Odbiorcy, który w terminie 3 dni
roboczych zobowiązany jest go podpisać i odesłać Sprzedawcy.
Uchybienie obowiązkowi wynikającemu z pkt. 2 spowoduje naliczanie
podvłyższonych opłat za pobor mocy i ciepła zgodnie z częścią VI ust. 2 tmyĘ
dla ciepła.

§ 11

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

2.

§12

l. Zmiany warunków umowy mogą nastąpić
pisemnym wystąpieniu jednej ze stron
jednomiesięcznego okresu wypowiedzęnia

na drodze ąneksu po uprzednim
przy zachowaniu co najrnniej

zę skutkiem na koniec miesiąca



kalendarzowego, z vrryłączeniem zmian określonych w § 2 pkt. 5, § 4 pkt. 6 oraz § 7
pkt. 3 niniejszej umowy.

2, Rozwiązanie umowy moze nastąpić po uprzednim pisemnym wystąpieniu jednej
ze stron przy zachowaniu co najmniej trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem rozwiązania umowy na dzięn 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 o zp or ządzeni ami wykonaw czy mi or az pr zepi sy Ko deksu cywi lne go.

§ 13

Treść niniejszej umowy ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną przepisami
prawa, aw szczególnoŚci art. 11 i art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
(t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr l53, poz. 1503 z pożniejszymi zmianami) ozwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

§14

Llmowa obowiązuje od dnia r. na czas nieokreślony.

§ 15

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplar zu dla kużde1 ze stron.

ODBIORCA : SPRZEDAWCA:

1.

2.


