
Umowa nr

Wzór umowy

na sprzedaż i dystrybucję energii
cieplnej

r., w wyniku przeprowadzentapostępowania o udzielenieW dniu
zamówienia publicznego dotyczącego sprzed{zy i dystrybucji energii cieplnej w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39, art.43 ust. I ustawy z dnia
29 sĘcznia f004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U, z 2017 poz. 1579)
pomiędzy:

1. Miastem Stołecznym Warszawa

NIP REGON
Warszawa,

reprezentowanym przez dyrektora
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnta

zwanymznak
dalej odbiorcą'

ul.
, wpisanq

ul.

A
)

do rejestru przedsiębiorców pod numerem
prowadzonego przęz

NIP

, reprezentowaną pr zez:

zwanądalej Sprzedawcą

zostałaza:warta umowa o następującej treści:

1 .

s1
Przedmiot umowy

Sprzedawca zobovnązuje się względem odbiorcy do
cieplnej (zwanej dalej równiei,,ciepłem,,) za pomocą
odbiorcy położonego w Warszawie przy ulicy
terminie określonym w $ 2 umowy.
Zamówiona ilośó ciepła w okresie

-GJ oraz zamówiona
MW.

REGON

sprzedaiy i dystrybucji energii
sieci ciepłowniczej do budynku

umowy została okręślona na
cieplna ustalona został'a na

KRS
Sąd Rejonowy

, kapitał zakładovty

a)

2. obowipywania
Łaczna moc



3. Nośnikiem ciepła jest woda gor4ca o zmiennej temperaturze regulowanej wg Tabeli

regulacyjnej wody sieciowej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

obnizenie temperatury wody sieciowej w miejscu dostarczania ciepła wskutek strat ciepła

podczas przesyłania wynosi do 5K. Zmiana wartoŚci zawartych w Tabeli regulacyjnej

wody sieciowej nie stanowrzmiany Umowy

1.

s2
Termin wykonania umowy

Umowa sprzedazy i dystrybucji ciepła zostaje zawarta na czas określony: od

15.|2.20|7 r. do dnia 31.12.2018 r. lub wcześniejszego Wczerpania środków

finansowych określonych w niniejszej umowie, o których mowa W $ 3 ust. 2 .

W przypadku wcześniejszego wyczerpania środków' umowa ulega automatycznemu

rozw|ązan|u na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego wskazującego

dzień r ozwtązania umowy.

$3
Wynagrod zenie Sprzedawcy

1. Ustalenię wysokości wynagrodzenia naleznego Sprzedawcy z ty,tułu sprzedaży i

dystrybucji energii cieplnej dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek opłat

otaz zasad rczliczen okreŚlonych w aktualnej Taryfie dla grupy taryfowej o symbolu

co mlesląc.

2. Wartość realizacji umowy nie moze przehoczyć, łącznej kwoty brutto (z naIeŻnym

podatkiem VAT wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
jednolity Dz. U. z 2017, poz. I22I zę zmianami.) zł
(słownie:

_).
Sprzedawca powiadomi pisemnie odbiorcę o zmianie cen, stawek opłat i zasad tch

sto sowania, zatwier dzonych przez Preze s a Urzędu Re gulacj i Energetyki.
Faktury VAT z tytułu prawidłowego wykonania umowy Sprzedawcabędzie wystawiał do

7 dnia roboczego miesiąca, następującego po okresie roz|lczeniowym. Faktura będzie
oznaczona.. ... dniowym tęrminem płatności od dnia doręczenia faktury odbiorcy.
Faktura zostanie wystawion a La rzęcz Zamawiającego w następuj ący sposób :
Nabywca: Miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3l5;00 _ 950 Watszawa, NIP 525.

22-48-48r
Płatnik/Adresat:

6. Faktura będzie doręczana na adres Płatnika/Adresat.
7 . Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę obciązenia rachunku Odbiorcy.
8. Tytuł prawny do ciepła przechodzi ze Sprzedawcy na odbiorcę w miejscu dostarczenia

ciepła, o którym mowa w zaŁączniku nr 1 do umowy. Miejsce dostarczenia ciepła stanowi
jednoczeŚnie miejsce wydania ciepła w rozumieniu kodeksu cywilnego. Do tego miejsca

Sprzedawca po stronie żrodta ciepła, a odbiorca po stronie instalacji odbiorczej, ponosi

we własnym zakresie wszelkie ryzyka zwtqzane z dostarczartiem ciepła w związku z
rea|izacjq umowy. Postanowienia zdan poptzedzających stosuje się odpowiednio do

2.

a
J .

4.

5.
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ZwTotu nośnika ciepła przez Odbiorcę.
9. okresem roz|iczeniowym jest okres jednego miesiąca. W przypadku zawarcia umowy, w

której okres obowiązywania rrmowy nie obejmuje pełnego miesiąca' dopuszcza się
wydłużenie okresu rozliczeniowego' nie więcej jednak niŻ za 2 miesiące.

s4
obowiązki Sprzedawcy

1. W ramach umowy Sprzedawca zobowiy'any będzie w szczegolności do:
1) przesyŁania. dystrybucji i sprzedazy ciepła Odbiorcy;
2) dotrzymywania parametrów jakoŚciowych nośnika ciepła oraz i standardów

jakościowych obsługi odbiorców, co najmniej odpowiadających parametrom
i standardom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia l 5 stycznia
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczy.ch (Dz. U. Nr 16, poz, 92);

3) umożliwienia odbiorcy dostępu do układu pomiarowo-roz|iczeniowego oraz
kontroli prawidłowości wskazań tego układu w terminach uzgodnionych z
Sprzedawcą i w obecności Sprzedawcy i ewentualnie dystrybutora sieci

4) zapewnienia standardów jakoŚciowych obsługi odbiorców, w szczególnoŚci:
(a) przyjmowania zgłoszen i reklamacji odbiorcy,
(b) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnej

taryfy;
(c) rozpatrywania wniosków lub reklamacji odbiorcy w sprawie roz|iczęil i

udzie|anta odpowiedzi nie poŹniej niz w terminie 14 dni od dnia złoienia
wnio sku Iub zgłoszenia reklamacj i.

f. W przypadku pisemnego zgŁoszenta przez odbiorcę zastrzeŻenia do wskazań vl<ładu
pomiarowego, Sprzedawca jest zobowiązany do

1) sprawdzenia, w okresie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia' prawidłowości wskazań
układu pomiarowo -t oz|iczeniowe go w miej s cu j e go zainstalowania;

2) wymontowania' w razie potrzeby lub na pisemne Żądanie Odbiorcyo
zakwestionowanego układu pomiarowo-roz|iczeniowego i sprawdzenia go
w laboratorium;

3) doręczenia odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-toz|iczeniowego
w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego dziaŁania;

4) dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty
doręczenia Odbiorcy protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozIiczeniowego;

ss
Obowiązki odbiorcy

W ramach umowy Odbiorca zobowiqzany będziew szczegó|ności do:
1) odbioru i użytkowania dostarczonego ciepła zgodnie z obowiązuj4cymi przepisami

i warunkami zawartej umowy;
2) terminowęgo uiszczanianależności za dostarczone ciepło na warunkach określonych

w umowie;
3) dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia do sieci

ciepłowniczej, a w szczego|noŚci wyregulowania i utrzymania w naleŻytym stanie

/b7*L



technicznym eksploatowanych instalacji i pomieszczeniawęzŁa cieplnego, w sposób
niepowodujący za1<toceń w pracy sieci ciepłowniczej, urząózen węzła cieplnego
i układów pomiarowych;
niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauwazonych wadach lub usterkach
wukładzie pomiarowo-tozliczeniowych i w innych utządzeniach oraz o innych
okolicznoŚciach mających wpływ na prawidłowośó roz|tczen, a takŻę o przerwach
lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła;
zapewnienia o sobom upoważnio ny m pI zęz Sp rzed awcę do stępu do pomiesz czenia,
w którym zainstalowane są urz4dzenia stużące do dostarczania ciepła oraz wstępu
na teren nieruchomości W celu przeprowadzenia kontroli, ptzeglądu i prac
związanych z konserwacją i eksploatacją zainstalowanych urzqdzei i instalacji'
zgodnie z obowtązującymi przepisami;
informowania Sprzedawcy o planowanych remontach instalacji będęcych
własnością odbiorcy z co najmniej cztemastodniowym v,ryprzedzeniem;

s6
Nienależyte wykonywanie umowy przez Sprzedawcę

W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi
odbiorców' Odbiorcy przysługiwać będą' na jego wniosek' bonifikaty i upusty
w wysokości określonej w taryfie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy'
Odbiorcy przysługiwać, będzie prawo do złoŻenia reklamacji w przypadku niezgodnej z
warunkami umowy' r ealizacji obowi ązków S p rzedawcy.
W ramach umowy odbiorca uprawniony będzie w szczegó|noŚci do Żądania sprawdzenia
prawidłowości działania układu pomiarowo -roz|iczeniowego.

s7
Ustalenie iloŚci pobranego ciepła

Ustalanie ilości pobranego przez Odbiorcę ciepła dokonywane będzie na podstawie
wskazań zaplombowanego układu pomiarowo-roz|iczeniowego zainstalowanego w
obiekcie Odbiorcy.
odczyty wskazań układu pomiarowo-roz|iczeniowego powinny być dokonywane
cyklicznie i odnotowywane w fakturze do zapŁaty.
W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku
spowodowanego demontażęm w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła
dostarczanego odbiorcy' od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego naprawy
(wymiany lub montażu po legalizacj|), odbywaó się będzie na podstawie ilości ciepła
dostarczonej przed uszkodzeniem (demontaŻem) układu pomiarowo-rozliczeniowego' wg
metody opracowanej w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne i rozporz4dzenia
wykonawczego.
Dane techniczne układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz data rozpoczęcia naIiczania
opłat wg jego wskazań zamieszczone zostaną w protokole dotycz4cymroz|iczenza dostawę
ciepła wg wskazań ciepłomierza.
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s8
Rozwiązanie umowy

1. Umowa moie zostac rozwiązana przęz odbiorcę bez wypowieózenia, jeŻe|i Sprzedawca
nie dotrz1muje warunków umowy' po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do
przywrócenia stanu zgodnego Z umową oraz obowiryującymi przepisami w terminie 14 dni
od otrzSrmania wezwania.

2. Rozwtązanie umowy bez wypowiedzęnia następuję z zachowartiem formy pisemnej oraz
z podaniem ptzyczyny rozwiązania'

$e
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiarry Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności z
zasttzeŻeniem sytuacji okreŚlonych ust. 3.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy.

3. Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonaniazmiarly postanowień umowy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowipujących przepisów prawa dotyczących świadczenia

przedmiotu zamówienia _ ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych
do wskazanej umowy z zastrzeieniem' ie zmiana ceny możliwa jest jedynie w
przypadku zm|any taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
i doręczonej odbiorcy.

2) zmiany stawki VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii cieplnej
podatkiem akcyzowym.

3) zmiana danych teleadresowych;
4) pozostaŁvch przesłanek określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r.

Prawo zamówieipublicznych (tj. Dz. U. z2017 poz.1579.).

s10
Osoby do kontaktu

1. osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie rea|izaĄi Umowy są:
1) po stronie Odbiorcy:

a.Pan/Pani tel. e-mail
b.Par/Pani tel e-mail

2) po stronie po stronie Sprzedawcy:
a.Pan/Pani tel
b.PanJPani te\ ę-mail

2. osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do udzielania niezbędnych informacji otaz
podejmowaniadziałan koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

'  s l l
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania w szczegó|ności :
1) Ustawa zdniaL9 stycznia2}}4r. Prawo zamowienpublicznych (tj. Dz. IJ.22017 poz.

1579):

e-mail

Mrr*L



2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. zDz. U. z 2017 poz. 220
ze zmianami ) wr az z pr zepisarrti wykonawc zymi;

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.:. zDz. U. z 2017 poz. 459 ze
zm.).

$12
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy kompleksowej, a
postanowieniami ogólnych warunków Sprzedawcy _ jeŻe|izostały ogłoszone, rczstrzygatreść,
postanowień zapisanych w umowie.

s13
Integraln4 częścią umowy kompleksowej stanowią następuj ą ce załączniki:
1. Załącznik nr 1- zlecenielzapotrzebowanie na dostarczenie ciepła
2, Załącznikw 2 _ tabela regulacyjna wody sieciowej
3. Załączn1knr 3 - taryfa lub wyciąg zTaryfy Sprzedawcy,
4. Zał.ącznik nt 4 - ogólne warunki umowy Sprzedawcy w zakresie nie sprzecznym z

istotn;rrni postanowieniami umowy i SIWZ (w sytuacji, gdy Sprzedawca stosuje
ogólne warunki umowy),

5. Zatączniknr 5- miejsce świadczenia usługi
6. Kserokopia oferty Sprzedawcy,
7. Inne dokumenty niezbędne do reaIizacji rrmowy.

$14
spory

Wszelkie spory powstałe na tle rea|izacji umowy Strony zobowiqzują się rozwiązywać
polubownie' a w przypadku braku porozumieniaprzezPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki'
w zakręsie naleiącym do jego kompetencji, a w pozostałym zakresie przez sąd właściwy dla
siedziby Odbiorcy.

sls
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach _ po jednym dla kuizdej ze
stron.

ODBIORCA SPRZEDAWCA


