UMOWA Nr ……/E/MZEC w sprawie eksploatacji zleconej
zawarta w dniu ……….. z moc obowi zuj
pomi dzy :

od ………….

Miejskim Zak adem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w K tach os. 700-lecia 10 wpisanym do Rejestru Przedsi biorców za numerem KRS
0000050004 prowadzonym przez S d Rejonowy dla Krakowa ródmie cia Wydzia
XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego Nr NIP 549-000-05-69
reprezentowanym przez :
Prezesa Zarz du …………….
zwanym w dalszej cz ci umowy Zleceniobiorc
a

…………………..
32-650 K ty ul. ………………
Nr NIP …………………, REGON ……………….
reprezentowan przez : ………………………………….
zwanym w dalszej cz ci umowy Zleceniodawc
o nast puj cej tre ci:

§ 1.
Zleceniodawca zleca , a Zleceniobiorca przyjmuje w eksploatacj zlecon wewn trzne
instalacje centralnego ogrzewania w budynku b cym w asno ci w/w osób o powierzchni
ogrzewanej wynosz cej ……………m2.

§ 2.
I. Do obowi zku Zleceniobiorcy nale y:
1. bie ca obs uga urz dze w w le cieplnym.
2. uzupe nianie ubytków wody w instalacji wewn trznej c.o.
3. bie ca regulacja parametrów medium grzewczego zgodnie z wymogami technicznymi i eksploatacyjnymi.
4. likwidacja przecieków - doszczelnianie d awików armatury , wymiana uszczelek i
zniszczonych z czek.
5. uzupe nianie ubytków izolacji termicznej ruroci gów i urz dze w w le cieplnym
wynik ych z tytu u prowadzenia eksploatacji.
6. konserwacja urz dze technologicznych, elektrycznych i pomiarowych w
w w le cieplnym.
7. udzia w okresowych przegl dach stanu technicznego instalacji c.o.
8. wymiana zaworów grzejnikowych, przelotowych, elementów grzejnych, odcinków
skorodowanych rur , izolacji ciep ochronnej - odp atnie w zakresie materia ów i
elementów podstawowych

II. Do obowi zków Zleceniodawcy nale y:
1. przeprowadzanie niezb dnych remontów instalacji stanowi cych w asno
maj tkow Zleceniodawcy
2. uzgodnienie z dostawc ciep a wszystkich zamierzonych zmian w instalacji c.o.
3. kryzowanie instalacji c.o.
4. likwidacja przecieków na instalacji i z armatury przelotowej, oraz czerpalnej u
ytkownika
5. zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej do nap du pomp obiegowych, oraz
o wietlenia pomieszczenia w a cieplnego
6. prowadzenie okresowych remontów pomieszczenia w a cieplnego.

§ 3.
Op aty za wiadczone us ugi ustala si jako ceny rycza towe za powierzchni ogrzewan w
wysoko ci ……………z /100m2 ( + VAT)

§ 4.
Nale no w kwocie ustalonej w § 3 niniejszej umowy p atna jest w stosunku miesi cznym
przez okres trwania umowy.

§ 5.
1. Faktury s wystawiane miesi cznie w terminie do 7 dni po zako czeniu miesi ca,
2. Nale no miesi czna p atna w terminie do 14 dni kalendarzowych nast pnego miesi ca za
okres rozliczeniowy.
3. Nie zap acenie w terminie ustalonej nale no ci spowoduje naliczenie odsetek zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami.

§ 6.
Nale no za us ugi nie uj te w § 2, jak:
- usuwanie awarii na instalacji zewn trznej oraz wewn trznej centralnego ogrzewania
- rozdzielniach cieplnych
- nieuzasadnione wezwanie pogotowia ciep owniczego
- naprawa aparatury kontrolno - pomiarowej
P atne jest ka dorazowo w/g cen aktualnych obowi zuj cych u Zleceniobiorcy po uprzednim
potwierdzeniu wykonania us ugi przez Zleceniodawc lub w jego imieniu - przez najemc
lokalu.

§ 7.
W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych strat cieplnych budynków wymienionych w
§1, Zleceniobiorca nie b dzie ponosi winy za niedogrzanie.

§ 8.
Stwierdzenie ponadnormatywnych strat cieplnych odbywa si b dzie komisyjnie,
ka dorazowo z udzia em Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. Komisja sporz dzi protokó , w
którym okre li przyczyny niedogrzania i zakres prac koniecznych dla ich usuni cia.

§ 9.
Zleceniobiorca ma prawo odst pi od eksploatacji zleconej urz dze grzewczych w przypadku
ego stanu technicznego tych urz dze , lub niewykonania zlece umo liwiaj cych prawid ow
eksploatacj .

§ 10.
Zleceniodawca i Zleceniobiorca, ka dy w swoim zakresie zobowi zani s do przestrzegania
przepisów prawid owej eksploatacji urz dze cieplnych.

§ 11.
Wszelkie zmiany i uzupe nienia do niniejszej umowy mog by dokonywane tylko za obopóln
zgod stron wyra on na pi mie - w formie aneksu.

§ 12.
W przypadku wej cia w ycie nowych przepisów, z którymi postanowienia niniejszej umowy
nie b
zgodne, umowa pozostaje wa na z uwzgl dnieniem zmian wynikaj cych z nowych
przepisów.

§ 13.
Umowa niniejsza mo e by rozwi zana przez ka
ze stron po uprzednim 3-miesi cznym
wypowiedzeniu ze skutkiem na koniec sezonu grzewczego.

§ 14.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okre lony do ………….. .

§ 15.
Umow niniejsza sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla ka dej ze stron.

PODPISY
Zleceniodawca

Zleceniobiorca

