UMOWA NR SC/……/MZEC SPRZEDA Y CIEP A
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 SPRZEDAWC
a
cicielem firmy
……………………………………………………
Nr. NIP …………… i REGON ………………
Adres zam: ……………………………………..
zwanymi w dalszej cz ci umowy ODBIORC
o nast puj cej tre ci :
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

Sprzeda ciep a odbywa si na zasadach okre lonych w :
1)

ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r „Prawo energetyczne” (Dz. U, z 2003 r nr 153 poz. 1504 z pó n. Zm.),

2)

rozporz dzeniach wykonawczych wydanych na podstawie Prawa energetycznego,

3)

kodeksie cywilnym,

4)

koncesji na obrót ciep em,

5)

koncesji na przesy anie i dystrybucj ciep a,

6)

taryfie dla ciep a Sprzedawcy,

7)

taryfie dla ciep a wytwórcy ciep a,

8)

niniejszej umowie.

Sprzedawca dostarcza b dzie ciep o na cele centralnego ogrzewania i ciep ej wody
w ilo ci wynikaj cej z mocy zamówionej zgodnie z za cznikiem nr 1.

3.

Przez moc zamówion rozumie si ustalon przez Odbiorc najwi ksz moc ciepln jaka w ci gu roku
wyst puje w obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzgl dnia moc ciepln niezb dn dla:
1)

pokrycia strat ciep a w obiekcie, zapewniaj

utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza

w pomieszczeniach znajduj cych si w tym obiekcie,
2)

zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep ej wody w punktach czerpalnych znajduj cych si
w tym obiekcie,

3) zapewnienia prawid owej pracy innych urz dze

lub instalacji zgodnie

z okre lonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.
4.

Za skutki niew

ciwie zamówionej mocy cieplnej Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno ci.

5.

Ciep o dostarczane b dzie za po rednictwem no nika ciep a (gor cej wody)

o zmiennej temperaturze

zale nej od warunków atmosferycznych, regulowanej wg zasad ustalonych dla systemu ciep owniczego
miasta K ty, zgodnie z tabel
ciep o z grupowych w

regulacyjn

stanowi

za cznik nr 2. Dla Odbiorców zaopatrywanych w

ów cieplnych, w celu zapewnienia optymalnego komfortu cieplnego regulacja

dostawy ciep a odbywa si b dzie wg nast puj cych sposobów:
a) jako ciowa – poprzez automatyczne regulatory pogodowe zabudowane w w
b)

ilo ciowa – poprzez regulacj

obrotów pomp obiegowych (co zapewni w

ach cieplnych,
ciwy rozk ad ci nie

w

poszczególnych budynkach)
6.

Dostawa ciep a odbywa si :
1)

na cele centralnego ogrzewania – sezonowo. Termin rozpocz cia i przerwania dostarczania ciep a
ustala Odbiorca. Sprzedawca dokona rozpocz cia lub przerwania dostarczania ciep a na pocz tku i
ko cu sezonu grzewczego, na pisemny wniosek Odbiorcy. Sezon grzewczy jest to okres mi dzy
wrze niem a majem roku nast pnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj konieczno

ci

ego

dostarczania ciep a w celu ogrzewania obiektów
2)

na cele przygotowania ciep ej wody u ytkowej – ca orocznie, za wyj tkiem przerw przewidzianych
przepisami prawa wymienionymi w § 1 pkt.1 niniejszej umowy oraz na wykonanie planowanych
remontów urz dze energetycznych, realizacj inwestycji w ródle ciep a i na sieciach cieplnych tylko w
okresie od maja do wrze nia.

7.

Odbiorca mo e

da

przerwania lub wznowienia dostawy ciep a w trakcie sezonu grzewczego pod

warunkiem, e jest to technicznie mo liwe a system grzewczy Sprzedawcy po od czeniu tego Odbiorcy
dzie pracowa pod obci
8.

eniem co najmniej 40 % zamówionej mocy.

Granice eksploatacji stanowi pierwsze zawory odcinaj ce za uk adem pomiarowo
- rozliczeniowym w w le cieplnym budynku.

§2
Obowi zki Sprzedawcy
1. Sprzedawca zobowi zuje si do :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

eksploatacji sieci ciep owniczych i sterowania ich prac w sposób zapewniaj cy minimalizacj kosztów
dostarczania ciep a do Odbiorcy,
dostarczania ciep a zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz na warunkach okre lonych w zawartej
umowie,
uzgadniania z Odbiorc zmian warunków dostarczania ciep a, a w szczególno ci zmian wymagaj cych
przystosowania urz dze i instalacji do nowych warunków zasilania w ciep o,
umo liwiania Odbiorcy dost pu do uk adów pomiarowo-rozliczeniowych oraz wgl du do dokumentów
stanowi cych podstaw rozlicze za dostarczone ciep o,
umo liwiania Odbiorcy przeprowadzenia kontroli prawid owo ci wskaza
uk adu pomiarowo rozliczeniowego,
uzgadniania sposobu i terminu przeprowadzania prób i pomiarów wymagaj cych wspó dzia ania z
Odbiorc ,
powiadamia o terminach planowanych przerw i ogranicze w dostarczaniu ciep a,
informowania o przyczynach zak óce w dostarczaniu ciep a oraz o przewidywanych terminach usuni cia
tych zak óce ,
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9)

niezw ocznego likwidowania przyczyn powoduj cych przerwy i ograniczenia lub inne zak ócenia w

dostarczaniu ciep a,
10) dotrzymywania standardów jako ciowych obs ugi Odbiorców,
2. Wielko ci parametrów wody grzewczej (c.o.) zwi zanych z dotrzymaniem standardów jako ciowych obs ugi
Odbiorców (temperatura, nat enie przep ywu) b
odczytywane w w le cieplnym. Wysoko temperatury
c.w.u. odczytywana b dzie w punktach czerpalnych po uprzednim sprawdzeniu parametrów na w le
grupowym.

3.

Sprzedawca mo e wstrzyma Odbiorcy dostaw energii cieplnej w przypadku:
1) uniemo liwienia uprawnionym pracownikom Sprzedawcy przeprowadzenia kontroli urz dze grzewczych,
2) gdy odbiorca zwleka z zap at za pobrane ciep o lub wiadczone us ugi co najmniej miesi c po up ywie
terminu p atno ci, pomimo uprzedniego powiadomienia na pi mie o zamiarze wypowiedzenia umowy i
wyznaczenia dodatkowego 2-tygodniowego terminu do zap aty zaleg ych i bie cych nale no ci.

§3
Standardy jako ciowe obs ugi odbiorców
Dostawa ciep a do obiektów Odbiorcy odbywa
jako ciowych obs ugi Odbiorców:
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

si

b dzie z zachowaniem nast puj cych standardów

odchylenie temperatury no nika ciep a dostarczanego do w a cieplnego w stosunku do tabeli
regulacyjnej nie powinno przekracza +5% i –5% pod warunkiem,
e temperatura wody zwracanej z w a cieplnego do sieci ciep owniczej jest zgodna
z tabel regulacyjn , z tolerancj +5% i –5%,
odchylenie od obliczonego (wynikaj cego z mocy zamówionej) nat enia przep ywu no nika ciep a
dostarczanego do w a cieplnego nie powinno przekroczy + 5% i – 5%,
rozpocz cie i przerwanie dostarczania ciep a w celu ogrzewania powinno nast pi nie pó niej ni w ci gu
24 godzin od z enia wniosku przez Odbiorc ,
udzielanie informacji na danie Odbiorców nast puje w ci gu:
a) 12 godzin – informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usuni cia przerw i zak óce w
dostarczaniu ciep a,
b) 7 dni – informacji pisemnych o przewidywanym terminie usuni cia przerw
i zak óce w dostarczaniu ciep a;
udzielanie odpowiedzi na interwencje, skargi i za alenia Odbiorców nast puje
w ci gu:
a) 12 godzin – informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi sk adane przez
telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyja nienia,
b) 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i za alenia Odbiorców sk adane na pi mie
oraz odpowiedzi na interwencje i skargi z one przez telefon, które wymagaj przeprowadzenia
dodatkowych analiz,
c) 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i za alenia Odbiorców sk adane na pi mie,
które wymagaj przeprowadzenia post powania wyja niaj cego;
zawiadamianie Odbiorcy o planowanych zmianach warunków dostarczania ciep a z 24 miesi cznym
wyprzedzeniem, umo liwiaj cym dostosowanie instalacji odbiorczych do nowych warunków;
wykonanie, na zlecenie Odbiorcy, czynno ci zwi zanych z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania
ciep a nast pi w ci gu 12 godzin do wskazanych przez Odbiorc obiektów:
a) nieodp atnie – w przypadku gdy jest to pierwsze zlecenie Odbiorcy na:
- rozpocz cie dostarczania ciep a do wskazanego obiektu po przy czeniu tego
obiektu do sieci ciep owniczej
- rozpocz cie dostarczania ciep a w danym roku w celu ogrzewania
wskazanego obiektu
- przerwanie dostarczania ciep a do wskazanego obiektu po rozpocz ciu
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b)

dostarczania ciep a
odp atnie – za ka de dodatkowe zlecenie Odbiorcy dotycz ce przerwania
lub rozpocz cia dostarczania ciep a do wskazanych obiektów.

§4
Obowi zki Odbiorcy
Odbiorca zobowi zuje si do :
1)

u ytkowania ciep a zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i warunkami umowy sprzeda y ciep a,

2)

terminowego regulowania op at i nale no ci. Zg oszenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z terminowego
regulowania nale no ci. W przypadku uwzgl dnienia reklamacji Sprzedawca dokona stosownej korekty
faktur.

3)

dotrzymywania wymaga okre lonych w warunkach przy czenia do sieci ciep owniczej, a w szczególno ci
wyregulowania i utrzymywania u ytkowanej instalacji w stanie nie powoduj cym zak óce w pracy sieci
ciep owniczej, w tym nie dopuszczenie do nadmiernego sch odzenia no nika ciep a i zwi kszenia wielko ci
mocy zamówionej,

4)

utrzymywania nieruchomo ci w sposób nie powoduj cy utrudnie
ciep owniczej, przeprowadzonej przez teren tych nieruchomo ci,

5)

uzgadniania ze Sprzedawc zmian warunków dostarczania ciep a, a w szczególno ci zmian wymagaj cych
przystosowania sieci ciep owniczej lub urz dze do nowych warunków,

6)

dostosowania w ustalonych terminach, instalacji odbiorczych do zmienionych warunków dostarczania ciep a,
zgodnie z otrzymanym od Sprzedawcy zawiadomieniem,

7)

zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dost pem osób nie upowa nionych do za onych przez Sprzedawc
plomb w w le cieplnym i instalacji odbiorczej, zw aszcza w uk adzie pomiarowo-rozliczeniowym,

8)

niezw ocznego informowania Sprzedawcy o zauwa onych wadach lub usterkach w uk adzie pomiaroworozliczeniowym lub innych okoliczno ciach maj cych wp yw na prawid owo
rozlicze , a tak e o
stwierdzonych przerwach lub zak óceniach w dostarczaniu ciep a, oraz o zak óceniach i usterkach w pracy
instalacji odbiorczych,

9)

umo liwienia Sprzedawcy dost pu do pomieszczenia w którym znajduje si uk ad pomiarowo-rozliczeniowy
w celu dokonania odczytu, kontroli jego wskaza oraz wykonania prac zwi zanych z eksploatacj urz dze
Sprzedawcy zainstalowanych
u Odbiorcy,

w prawid owej eksploatacji sieci

10) prowadzenia okresowych remontów pomieszczenia w a cieplnego w budynku polegaj cych na
naprawach tynku, malowaniu cian, szkleniu okien, naprawie posadzki
11) zapewnienia na w asny koszt dostawy energii elektrycznej do o wietlenia pomieszczenia w

a cieplnego

12) uzgadniania ze Sprzedawc wszelkich potrzeb zwi zanych z nape nieniem instalacji odbiorczych wod
sieciow i pokrycia kosztów tego nape niania wg taryfy. Uzgodnienie powinno by dokonane w formie
protoko u, w którym okre lona zostanie ilo
pobranej wody sieciowej. Dla w ów wyposa onych w
wodomierze wody uzupe niaj cej podstaw rozliczenia b
wskazania wodomierzy,
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13) zawiadomienia Sprzedawcy o wszelkich innych okoliczno ciach maj cych wp yw na tre

i wykonanie

umowy.

§5
Ustalenie ilo ci ciep a
1.

Ustalenie ilo ci pobranego przez Odbiorc ciep a dokonuje Sprzedawca na podstawie wskaza
oplombowanych urz dze pomiarowo-rozliczeniowych , zamontowanych zgodnie z protoko em instalacji
licznika ciep a.

2.

Odczyty wskaza licznika b
i odnotowane na fakturze.

3.

Dane techniczne licznika ciep a, miejsce jego zainstalowania oraz data legalizacji zamieszczone
protokole instalacji licznika ciep a.

4.

Odbiorca ma prawo

5.

Sprzedawca ma obowi zek:

dokonywane miesi cznie: c.o. i c.w.u. , w tym samym okresie rozliczeniowym
s

w

da od Sprzedawcy sprawdzenia prawid owo ci dzia ania licznika ciep a.

a)

dokona oceny w okresie 3 dni od daty zg oszenia przez Odbiorc prawid owo ci wskaza uk adu
pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania,
b) wymontowa w razie potrzeby lub na
danie Odbiorcy, zakwestionowany uk ad pomiaroworozliczeniowy i sprawdzi go w laboratorium,
c) dor czy Odbiorcy protokó sprawdzenia uk adu pomiarowo-rozliczeniowego
w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawid owo ci jego dzia ania,
d) dokona stosownej korekty obliczenia nale no ci w przypadku stwierdzenia wadliwego dzia ania uk adu
pomiarowo-rozliczeniowego,
6.

W przypadku nie stwierdzenia b du wskaza wi kszego ni okre lony przepisami dla danej klasy
dok adno ci, ani innych wad powoduj cych nieprawid owe dzia anie uk adu pomiarowo-rozliczeniowego
koszty sprawdzenia prawid owo ci wskaza licznika, monta u i demonta u oraz dojazdu ponosi Odbiorca.

7.

W przypadku zerwania plomb za onych przez Sprzedawc , uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid owych
wskaza uk adu pomiarowo-rozliczeniowego, w okresie braku prawid owego pomiaru ilo ci i parametrów
no nika ciep a, do chwili jego wymiany lub naprawy
1. Sprzedawca okre la ilo dostarczonego ciep a Odbiorcy na podstawie zu ycia z poprzedniego okresu
rozliczeniowego (w przypadku ogrzewania z uwzgl dnieniem wspó czynnika temperaturowego)
2. Dla Odbiorców, dla których nie jest mo liwe ustalenie zu ycia, ilo
dostarczonego ciep a oblicza si wed ug wzoru:
- dla ogrzewania i wentylacji:
E co+w = Qobl · 20 – t

r

h n 3,6

20 – tobl
- dla dostawy ciep ej wody:
E c.w.u. = Q obl

h

n

3,6

1/K

gdzie:
E

– ilo

dostarczanej energii cieplnej [GJ]

Qobl – okre lona w dokumentacji technicznej maksymalna wielko

zapotrzebowania mocy

cieplnej dla potrzeb c.o., wentylacji, c.w.u., technologii [MW]
t

r

-

rednia temperatura zewn trzna w okresie rozliczeniowym [°C]

tobl - oblicz. temp. zewn trzna wynikaj ca z normy PN/B-02403
h

- ilo

godzin dostarczania ciep a w ci gu doby

n

- ilo

dni dostarczania ciep a w okresie rozliczeniowym
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3,6 - wspó czynnik przeliczeniowy [MWh

GJ]

1/K - wspó czynnik niejednoczesno ci rozbioru c.w.u.
8.

Je eli nie mo na ustali liczby dni w okresie braku prawid owego pomiaru, ilo

dostarczanego ciep a oblicza

si od dnia rozpocz cia okresu rozliczeniowego do dnia usuni cia stwierdzonych nieprawid owo ci.
9.

Je eli upowa niona przez Sprzedawc osoba dwukrotnie nie mo e uzyska dost pu
do urz dzenia pomiarowo-rozliczeniowego, w celu dokonania odczytu, to Sprzedawca
dokona ustalenia ilo ci pobranego ciep a zgodnie z ust. 7.

10.

danie

Odbiorcy

sprawdzenia

przez

Sprzedawc

prawid owo ci

wskaza

uk adu

pomiarowo-

rozliczeniowego lub zawiadomienia o jego wadliwym dzia aniu nie zwalnia Odbiorcy od obowi zku
terminowego regulowania bie

cych nale no ci za us ugi zwi zane z zaopatrzeniem w ciep o.

§6
Ograniczenie i przerwy dostaw ciep a
Zasady post powania w przypadku ograniczenia lub przerwania dostaw ciep a okre laj przepisy rozporz dzenia
Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998r. w sprawie szczegó owych zasad i trybu wprowadzania ogranicze w
sprzeda y paliw sta ych lub ciek ych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciep a oraz
okre lenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ogranicze . (Dz.U. nr 60 poz. 386) i
uj te w planie wprowadzenia ogranicze w dostarczaniu i poborze ciep a podlegaj cym akceptacji przez
Ma opolski Urz d Wojewódzki.

§7
Upusty i bonifikaty za niedotrzymanie standardów jako ciowych obs ugi
Odbiorcy
1. Odbiorcy przys uguj nast puj ce bonifikaty:
1)

je eli rozpocz cie lub zako czenie dostarczanego ciep a w celu ogrzewania nast pi o z opó nieniem w
stosunku do ustalonych standardów jako ciowych obs ugi Odbiorców bonifikata wynosi 1/30
miesi cznej op aty za zamówion moc ciepln dla obiektów, w których nast pi o spó nienie – za ka
dob opó nienia,

2)

je eli planowana przerwa w dostarczaniu ciep a w okresie letnim by a d sza od ustalonych
standardów jako ciowych obs ugi Odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesi cznej op aty za zamówion
moc ciepln dla obiektów, w których nast pi o przed enie przerwy – za ka da rozpocz
dob
przed enia

3)

4)

je eli ograniczenie mocy cieplnej wynosi do 40% wielko ci mocy zamówionej, sprzedawca udziela
odbiorcy upustu w wysoko ci 1/60 miesi cznej op aty
za zamówion moc ciepln – dla obiektów, w których nast pi o ograniczenie mocy
– za ka
pe
dob ograniczenia.
je eli ograniczenie mocy cieplnej wynosi powy ej 40%, Sprzedawca udziela Odbiorcy upustu w
wysoko ci 1/30 miesi cznej op aty za zamówion moc ciepln
– dla obiektów, w których nast pi o ograniczenie mocy – za ka
pe
dob
ograniczenia.

2. Sprzedawca nie udziela upustów w razie:
1)
2)
3)

przerw trwaj cych poni ej 24 godzin lub ogranicze krótszych od 48 godzin, je eli czna ilo
przerw i ogranicze nie jest wi ksza od dwóch w okresie rozliczeniowym,
wprowadzenia ogranicze
na podstawie zarz dze
w ciwych w adz pa stwowych lub
samorz dowych,
zaniku zasilania w energi elektryczn .

6

3. Niedotrzymanie standardów jako ciowych obs ugi Odbiorców wymaga protokolarnego potwierdzenia
podpisanego przez obie Strony.

§8
Warunki pobierania podwy szonych op at
1.

Gdy ciep o jest pobierane bez zawarcia umowy sprzeda y ciep a Sprzedawca obci a nielegalnie
pobieraj cego ciep o op atami, których wysoko oblicza si na podstawie pi ciokrotno ci cen za zamówion
moc ciepln i ciep o oraz stawek op at sta ych i zmiennych za us ugi przesy owe w taryfie dla grupy taryfowej
o podobnym charakterze oraz:
1)
2)

wielko ci nielegalnie pobranej mocy cieplnej ustalonej na podstawie wielko ci obiektów, których ciep o
pobierane jest bez zawarcia umowy, oraz zamówionej mocy cieplnej dla podobnych obiektów,
wielko ci nielegalnie pobranego ciep a ustalonej na podstawie wielko ci pobranej
mocy cieplnej, o której mowa w pkt 1 i redniego czasu jej wykorzystania dla
podobnych obiektów.

2.

Op aty, o których mowa w ust. 1 oblicza si dla ca ego nie obj tego przedawnieniami okresu udowodnionego
nielegalnie pobieranego ciep a.

3.

Gdy ciep o pobierane jest niezgodnie z warunkami okre lonymi w umowie, w tym:
1)
2)

z ca kowitym lub cz ciowym pomini ciem uk adu pomiarowo-rozliczeniowego,
w wyniku dokonania w uk adzie pomiarowo-rozliczeniowym uszkodze
i manipulacji powoduj cych jego nieprawid owe dzia anie,

3)

samowoln manipulacj w urz dzeniu ograniczaj cym nat

4)

zerwanie plomb za

enie przep ywu no nika ciep a,

onych przez Sprzedawc i GUM.

Sprzedawca obci y Odbiorc op atami w wysoko ci obliczonej na podstawie dwukrotno ci cen za
zamówion moc ciepln i ciep o oraz stawek op at sta ych i zmiennych za us ugi przesy owe okre lonych w
taryfie dla danej grupy taryfowej. Op aty oblicza si dla ka dego miesi ca, w którym nast pi pobór ciep a
niezgodnie z umow . Ilo pobranego ciep a, w przypadku gdy nie jest mo liwe ustalenie jego ilo ci
wg urz dzenia pomiarowo-rozliczeniowego, oblicza si jak w § 5 pkt 7.
4.

Przekroczenie zamówionej mocy cieplnej z powodu zwi kszenia przez Odbiorc nat enia przep ywu
no nika ciep a powy ej obliczeniowego nat enia przep ywu lub obni enia temperatury powrotu no nika
ciep a poni ej temperatury wynikaj cej z tabeli regulacyjnej stanowi podstaw do ustalania przez
Sprzedawc op at za zamówion moc ciepln w wysoko ci wynikaj cej z tego przekroczenia, poczynaj c od
miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym stwierdzono przekroczenie mocy cieplnej przez Odbiorc .
Wielko rzeczywistej mocy b dzie odczytywana z licznika ciep a z opcj progow
lub wyliczana z ni ej wymienionego wzoru:
N = V x q x cw x t
gdzie:
N – wielko mocy obliczeniowej ( MW )
V – rednie dobowe nat enie przep ywu ( m3/h )
wielko
redniego dobowego nat enia przep ywu no nika ciep a b dzie ustalana przez odczyt na
pocz tku i ko cu okresu kontrolnego ( doby ) ilo ci no nika ciep a jaka przep yn a przez ogrzany obiekt i po
odj ciu odczytanych ilo ci podzielona przez 24 ,
q – g sto no nika ciep a
cw – ciep o w ciwe no nika ciep a
t – rednia dobowa ró nica temperatur
wielko
redniej dobowej ró nicy temperatur zasilania i powrotu no nika ciep a b dzie ustalana na
podstawie odczytów warto ci rzeczywistych dokonywanych dwa razy
w ci gu zmiany ( tj. 6 odczytów w ci gu doby )

5.

Op ata za zniszczenie lub uszkodzenie przez Odbiorc uk adu pomiarowo-rozliczeniowego wynosi 150%
warto ci urz dzenia pomiarowego obowi zuj cej w dniu jego wymiany. Op ata obejmuje równie koszty
zabudowy uk adu pomiarowego wraz z kosztami dojazdu montera.
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§9
Zasady rozliczenia us ug z Odbiorc
1.

Odbiorca b dzie regulowa op aty za dostarczane ciep o obliczone na podstawie:
1)

ustalonych w taryfie stawek op at sta ych i zmiennych za us ugi przesy owe
Sp. z o.o. w K tach ):
a)

( taryfa MZEC

op ata sta a za us ugi przesy owe – pobierana w ka dym miesi cu, stanowi iloczyn mocy
cieplnej zamówionej przez Odbiorc i 1/12 rocznej stawki op aty sta ej za us ugi przesy owe,

b)

op ata zmienna za us ugi przesy owe – pobierana za ka dy miesi c, w którym nast pi pobór
ciep a, stanowi iloczyn ilo ci dostarczanego ciep a ustalonej
na podstawie odczytu wskaza uk adu pomiarowo – rozliczeniowego i stawki
op aty zmiennej za us ugi przesy owe,

2)

3)

cen za zamówion moc ciepln , cen ciep a, cen no nika ciep a ustalonych w taryfie Wytwórcy
ciep a ( ECO SA w Opolu):
a)

op ata sta a za zamówion moc ciepln – pobierana w ka dym miesi cu, która stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej i 1/12 rocznej ceny
za zamówion moc ciepln ,

b)

op ata za ciep o – stanowi ona iloczyn ilo ci ciep a ustalonej na podstawie odczytu wskaza
uk adu pomiarowo – rozliczeniowego i ceny ciep a – op ata ta jest pobierana za ka dy miesi c,
w którym dostarczano ciep o,

c)

op ata za no nik ciep a – stanowi iloczyn ilo ci no nika ciep a i ceny no nika ciep a – op ata ta
jest pobierana za ka dy miesi c, w którym nast pi pobór no nika ciep a;
op aty dodatkowe :

a)

op ata za dodatkowo zlecone przez Odbiorc przerwanie i wznowienie dostarczania ciep a
– która stanowi iloczyn liczby przy czy, w których przerwano lub wznowiono dostarczanie ciep a
i stawki op aty za przerwanie
i wznowienie dostawy ciep a ( wg cennika MZEC Spó ka z o.o. w K tach),

b)

op ata za dodatkowo zlecone przez Odbiorc sprawdzenie prawid owo ci wskaza uk adu
pomiarowo – rozliczeniowego – która stanowi iloczyn liczby uk adów pomiarowo –
rozliczeniowych i stawki op aty za dodatkowe sprawdzenie ( wg cennika MZEC Spó ka z o.o. w
tach ).

2.

Wysoko op at za inne us ugi lub czynno ci, wykonane na zlecenie Odbiorcy, ustalana jest na podstawie
oddzielnych kosztorysów.

3.

Nale no regulowana b dzie przez Odbiorc na podstawie faktur za okres rozliczeniowy, w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury.

4.

W razie nie zap acenia nale no ci okre lonej w fakturze w terminie okre lonym w ust. 3 Sprzedawcy
przys uguje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

5.

Odbiorca, który po raz pierwszy zawar umow sprzeda y ciep a uiszcza op aty od dnia podpisania umowy.

6.

Stawki op at za wiadczone przez Sprzedawc us ugi, okre lone s w taryfie i mog by dostosowane do
zmieniaj cych si warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w sposób zgodny z przepisami. Zmiana
taryfy nie wymaga aneksu do umowy.

7.

Ustalone przez Sprzedawc taryfy podlegaj zatwierdzeniu przez Urz d Regulacji Energetyki i zostaj
podane do publicznej wiadomo ci. Taryfy obowi zuj nie wcze niej ni po up ywie 14 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urz dowym Województwa Ma opolskiego.

8.

Dla potrzeb fakturowania ustala si , e okresem rozliczeniowym jest miesi c kalendarzowy.
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9.

Odbiorca zakwalifikowany jest do grupy taryfowej „…” odbiorców.

10. W przypadku utraty tytu u prawnego do obiektu, jak równie w razie opuszczenia go bez uprzedniego
zawiadomienia Sprzedawcy o zamiarze rozwi zania niniejszej umowy, Odbiorca zobowi zany jest do
regulowania op at okre lonych w §9 ust.1 do dnia zdemontowania licznika ciep a przez Sprzedawc lub do
dnia zawarcia przez Sprzedawc umowy sprzeda y z nast pnym Odbiorc .

§ 10
Zmiana mocy zamówionej
1.

Wniosek Odbiorcy o zmian
terminie do 30 czerwca.

wielko ci mocy zamówionej musi by

zg oszony Sprzedawcy na pi mie w

2.

Zmiana wielko ci mocy cieplnej dla danego obiektu mo e by zrealizowana jeden raz
w roku kalendarzowym i b dzie obowi zywa od dnia 1 wrze nia.

3.

Z enie wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej nie zwalnia Odbiorcy od uiszczenia op at w wysoko ci
odpowiadaj cej uprzednio zamówionej mocy do czasu wprowadzenia zmiany zgodnie z wnioskiem.

4.

W przypadku zmiany mocy zamówionej, która wymaga zainstalowania przez Sprzedawc nowego
urz dzenia pomiarowo – rozliczeniowego i aparatury reguluj cej przep yw, koszt tych urz dze i ich monta u
pokrywa Odbiorca.

§ 11
Czas trwania, zmiana i rozwi zanie umowy
1.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokre lony.

2.

Zmiana, uzupe nienie lub rozwi zanie umowy mo e nast pi w ka dym czasie w drodze obopólnego
porozumienia stron lub przez jedn ze stron w drodze wypowiedzenia

3.

Termin wypowiedzenia wynosi 6 miesi cy z zastrze eniem ust.4.

4.

Niezale nie od terminu z enia wypowiedzenia, okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w dniu 1 marca
nast puj cego po z eniu wypowiedzenia.

5.

W okresie wypowiedzenia Odbiorca p aci op aty zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

6.

Okres wypowiedzenia mo e ulec skróceniu w przypadku zawarcia w miejsce niniejszej umowy, umowy
sprzeda y ciep a przez nowego u ytkownika obiektu.

7.

Rozwi zanie umowy przez Odbiorc nie zwalnia z p acenia rocznej op aty za zamówion moc ciepln .

8.

Zmiana umowy lub jej rozwi zanie mo e nast pi w ka dym czasie w drodze porozumienia Stron.

§ 12
Postanowienia ko cowe
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow obowi zuj postanowienia Kodeksu Cywilnego, przepisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne” wraz z rozporz dzeniami wykonawczymi wydanymi
na jej podstawie oraz postanowieniami taryfy dla ciep a.

2.

Wszelkie spory wynik e z nieprzestrzegania niniejszej umowy rozstrzygane b

3.

Zmiany, uzupe nienia postanowie umowy mog by dokonane pod rygorem niewa no ci wy cznie w
drodze aneksu podpisanego przez Strony z zastrze eniem zmian w za cznikach, które nie wymagaj
aneksu do umowy.
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przez w

ciwy s d.

4.

O wszelkich zmianach adresu, numeru konta i banku Odbiorca powiadomi niezw ocznie Sprzedawc pod
rygorem poniesienia kosztów zwi zanych z brakiem w ciwych danych u Sprzedawcy.

5.

Je eli poszczególne postanowienia umowy, w cznie ze wszystkimi aneksami i uzupe nieniami do niej
sta yby si niewa ne z powodu niezgodno ci z przepisami prawa, nie narusza to wa no ci pozosta ych
postanowie umowy. Strony zobowi zuj si w drodze aneksu niewa ne postanowienia zast pi nowymi,
zgodnie z obowi zuj cym stanem prawnym.

6.

Integraln cz

7.

ci niniejszej umowy stanowi :

Za . nr 1

Wniosek Odbiorcy - zamówienie mocy cieplnej i lokalizacji obiektów

Za . nr 2

Tabela temperatur (regulacyjna)

Umowa niniejsza sporz dzona zosta a w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach,
po jednym dla ka dej ze stron.

SPRZEDAWCA:

ODBIORCA:
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