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Umowa 
                               sprzedaży i przesyłu ciepła nr ……… 
 
Zawarta w dniu ........................... pomiędzy: 
Miejską Energetyką Cieplną sp. z o. o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25 A, 75 – 111 Koszalin, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000027924, NIP 669-050-14-66 i kapitale zakładowym w wysokości 
48 677 000 PLN, o Zarządzie w składzie: 
1. Robert Mania – Prezes Zarządu 
2. Jacek Cybulski – Członek Zarządu 
3. Adam Wyszomirski – Członek Zarządu 
zwaną dalej „Sprzedawcą”, reprezentowaną przez: 
1. Roberta Manię – Prezesa Zarządu  
2. Jacka Cybulskiego – Członka Zarządu  
oraz  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Odbiorcą”, reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………  
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad sprzedaży, zakupu i przesyłu ciepła zawartego 

w gorącej wodzie dostarczanej przez Sprzedawcę do przyłączy, węzłów cieplnych lub obiektów 
Odbiorcy. 

2. Odbiorca oświadcza, że jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości przy 
ulicy ……………….…………………………………………………………, działka nr ………… w obrębie ………, 
dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie urządzona jest Księga Wieczysta nr ……………. . 

 
§ 2 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać ciepło zawarte w nośniku w postaci gorącej wody 
o temperaturze zgodnej z „Tabelą regulacyjną parametrów sieciowych”, z tym że: 
a) odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła, dostarczanego do węzła 
cieplnego w warunkach obliczeniowych, nie powinno przekraczać +5% i -5%, 
b) odchylenie temperatury nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego w stosunku do 
„Tabeli regulacyjnej parametrów sieciowych” nie powinno przekraczać +5% i -5% pod 
warunkiem, że temperatura wody zwracanej z obiektu jest zgodna z powyższą „Tabelą”, z 
tolerancją +7% i -7%. 

2. Natężenie dostarczanego nośnika ciepła wynika z zamówionej mocy cieplnej z uwzględnieniem 
warunków atmosferycznych i poboru ciepła przez obiekty Odbiorcy.  

3. Sprawdzenie natężenia przepływu i temperatury nośnika przeprowadzane jest na wniosek 
zainteresowanej Strony, a wyniki sprawdzenia przedstawiane są w podpisanym wspólnie 
protokole. 

4. Miejscem dostawy ciepła i rozgraniczenia eksploatacji jest miejsce rozdziału własności sieci 
i urządzeń określone w Deklaracji Odbiorcy o Zasobach Ogrzewanych, zwaną dalej Deklaracją, 
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 
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5. Miejscem pomiaru ilości dostarczonego ciepła jest układ pomiarowo-rozliczeniowy 
zainstalowany w miejscu wskazanym w Deklaracji. 
 

§ 3 
1. Zamówioną moc cieplną oraz parametry pracy instalacji odbiorczej określa Deklaracja.   
2. Zamówiona moc cieplna jest ustalana na okres co najmniej 12 miesięcy i może być zmieniona 

wyłącznie po upływie tego okresu na pisemny wniosek Odbiorcy (pismo, e-mail, faks) 
z podaniem przyczyn zmiany.  Zmieniona moc zamówiona obowiązywać będzie z dniem wejścia 
w życie nowej taryfy lub z dniem decyzji o przedłużeniu jej ważności, pod warunkiem, 
że wniosek złożony został nie później niż 3 miesiące przed zakończeniem obowiązywania 
aktualnej taryfy.  

3. Parametry pracy instalacji odbiorczej określa Odbiorca. W przypadku węzłów stanowiących 
własność Sprzedawcy parametry te mogą być zmienione wyłącznie na pisemny wniosek 
Odbiorcy i wówczas gdy istnieją techniczne możliwości ich realizacji. Na podstawie określonych 
przez Odbiorcę parametrów Sprzedawca sporządza „Tabelę regulacyjną parametrów 
instalacyjnych” i udostępnia ją Odbiorcy. 

4. Strony umowy ustalają, że graniczną wartością temperatury zewnętrznej, przy której następuje 
automatyczne wstrzymanie lub wznowienie dostawy ciepła jest +16ºC. Zmiana granicznej 
wartości temperatury zewnętrznej następuje na pisemny wniosek Odbiorcy. 

5. Jeżeli Odbiorca rezygnuje z dalszej dostawy ciepła, Sprzedawca dokonuje odcięcia instalacji 
i urządzeń Odbiorcy od sieci ciepłowniczej w sposób nie zakłócający dostawy ciepła innym 
odbiorcom.  

6. Na okoliczność powyższego odcięcia sporządza się protokół wyłączenia. 
7. Zmiana zamówionej mocy cieplnej, parametrów pracy instalacji odbiorczej, granicznej wartości 

temperatury zewnętrznej oraz odłączenie obiektu muszą zostać potwierdzone pisemnie przez 
Sprzedawcę. 

 
§ 4   

 1.     Sprzedawca obowiązany jest do: 
a) dostarczania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych 

w umowie; 
b) dotrzymywania standardów jakościowych obsługi odbiorców; 
c) zawiadamiania Odbiorcy z 12–miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach 

warunków dostarczania ciepła, w szczególności o zmianach wymagających przystosowania 
urządzeń i instalacji do nowych warunków zasilania w ciepło; 

d) umożliwiania Odbiorcy dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz wglądu do 
dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło; 

e) uzgadniania z Odbiorcą terminów przeprowadzania prób i pomiarów wymagających 
współdziałania; 

f) powiadamiania Odbiorcy o terminach planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu 
ciepła;  

g) informowania Odbiorcy o przyczynach zakłóceń w dostarczaniu ciepła oraz 
o przewidywanych terminach usunięcia tych zakłóceń; 

h) niezwłocznego likwidowania przyczyn powodujących przerwy, ograniczenia lub inne 
zakłócenia w dostarczaniu ciepła.  

2. Odbiorca obowiązany jest do: 
a) korzystania z ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy; 
b) utrzymywania węzła cieplnego oraz instalacji odbiorczej  w należytym stanie technicznym 

zapewniającym niezakłóconą dostawę ciepła  na cele ogrzewania obiektu, podgrzania wody 
wodociągowej lub cele technologiczne oraz nie powodującym zakłóceń w pracy sieci 
ciepłowniczej; 

c) utrzymywania odpowiednich schłodzeń czynnika grzewczego w sieci wysokoparametrowej, 
zgodnie z „Tabelą regulacyjną parametrów sieciowych”; 
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d) utrzymywania nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowej 
eksploatacji sieci ciepłowniczej, przeprowadzonej przez teren tej nieruchomości; 

e) dostosowania, w uzgodnionych ze Sprzedawcą terminach, instalacji odbiorczych do 
warunków dostarczania ciepła, określonych przez Sprzedawcę; 

f) zabezpieczenia przed uszkodzeniem, dostępem osób nieupoważnionych do założonych przez 
Sprzedawcę plomb w węźle cieplnym i instalacji odbiorczej, zwłaszcza w układzie 
pomiarowo– rozliczeniowym; 

g) niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 
pomiarowym lub innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także 
o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła oraz o zakłóceniach, 
usterkach i przerwach w pracy instalacji odbiorczych; 

h) umożliwienia Sprzedawcy wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli, 
w tym także kontroli dotrzymywania warunków umowy, wykonywania prac eksploatacyjnych 
i remontowych urządzeń stanowiących własność Sprzedawcy; 

i) uprzedzenia Sprzedawcy o poborze nośnika ciepła do napełniania lub uzupełnienia instalacji 
odbiorczych; 

j) uzgadniania ze Sprzedawcą planów remontów urządzeń i instalacji, mających wpływ na ruch 
sieciowy, oraz zawiadamiania o terminach włączenia lub wyłączenia tych urządzeń lub 
instalacji. 

3. Sprzedawca przyjmuje „Zlecenie na dostawę ciepła” do realizacji po określeniu miejsca 
rozgraniczenia własności urządzeń i instalacji, miejsca zamontowania urządzeń pomiarowo- 
rozliczeniowych, terminu rozpoczęcia dostawy ciepła. 

4.   Warunkiem rozpoczęcia dostawy ciepła jest dostosowanie przez Odbiorcę urządzeń i instalacji 
do odbioru ciepła, co Sprzedawca potwierdza „Protokołem włączenia ciepła”.  

5.  Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła do celów centralnego ogrzewania i wentylacji 
nastąpi nie później niż w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę. W przypadku 
jednak, gdy z węzła cieplnego zasilane są obiekty kilku odbiorców, z wnioskiem muszą wystąpić 
Odbiorcy o mocy cieplnej zamówionej stanowiącej co najmniej 30% mocy zamówionej z tego 
węzła.   

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo kontroli urządzeń i instalacji odbiorcy według zasad 
wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. 
w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U. Nr 75 poz. 
866). 

7. Wysokość bonifikat należnych Odbiorcy za niedotrzymywanie parametrów technicznych 
dostarczanej energii oraz standardów jakościowych obsługi Odbiorcy, określa rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczania z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 194 poz. 1291). 

 
§ 5 

1. Za nielegalne pobieranie ciepła uważa się: 
  1.1. pobieranie ciepła do obiektów nieuwzględnionych w umowie sprzedaży ciepła; 
  1.2. pobieranie ciepła niezgodnie z postanowieniami umowy, w tym również: 

- z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
- po dokonaniu w układzie pomiarowo-rozliczeniowym zmian lub uszkodzeń 

powodujących jego nieprawidłowe działanie. 
2. W przypadku stwierdzenia nielegalnego pobierania ciepła Sprzedawca pobiera podwyższone 

opłaty w wysokości dwukrotnych cen i stawek opłat, określonych w „Taryfie dla ciepła” dla 
danej grupy odbiorców. 

3. Podwyższone opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się, zgodnie z § 5 ust. 6, dla całego nie 
objętego przedawnieniem okresu udowodnionego nielegalnego pobierania ciepła. Jeżeli okresu 
tego poboru nie można udowodnić, Sprzedawca nalicza podwyższone opłaty za okres 
ostatniego sezonu grzewczego. 

4. Sprzedawca obciąża Odbiorcę kosztami poniesionymi przy likwidacji nielegalnego poboru ciepła. 
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5. Jeżeli Odbiorca nie dotrzyma warunków umowy, a u Sprzedawcy nastąpią zakłócenia w pracy 
źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej albo zakłócenia w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom, 
Odbiorca ten jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy opłatę dodatkową, w wysokości 
stanowiącej równowartość 1/180 rocznej opłaty za zamówioną moc cieplną za każdą 
rozpoczętą dobę, w której wystąpiły zakłócenia. 

6. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego,  ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru, oblicza 
się według wzoru: 

Qb = [Qow (tw – tb) : (tw – to) + Qcwt] × hb : ho 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
Qb – ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru [w GJ], 
Qow – ilość ciepła zależną od warunków atmosferycznych, dostarczoną na ogrzewanie 

i wentylację w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu 
pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ], 

Qcwt – ilość ciepła niezależną od warunków atmosferycznych, dostarczoną na podgrzewanie 
wody wodociągowej i na cele technologiczne w miesięcznym okresie rozliczeniowym 
przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w GJ], 

Tw – normatywną temperaturę ogrzewanych pomieszczeń [w °C], 
Tb – średnią temperaturę zewnętrzną w okresie braku prawidłowego pomiaru [w °C], 

        To – średnią temperaturę zewnętrzną w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed 
uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego [w °C], 

Hb – liczbę dni w okresie braku prawidłowego pomiaru, 
Ho – liczbę dni w miesięcznym okresie rozliczeniowym przed uszkodzeniem układu  

pomiarowo-rozliczeniowego. 
Jeżeli nie można ustalić liczby dni w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości dostarczonego 
ciepła, ilość dostarczonego ciepła oblicza się począwszy od dnia rozpoczęcia okresu 
rozliczeniowego do dnia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
§ 6 

1. Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie ciepła: 
  1.1. natychmiast w przypadku pobierania ciepła bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła, 
  1.2. niezwłocznie po telefonicznym zawiadomieniu Odbiorcy w przypadkach, gdy wystąpią 

warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, środowiska lub zagrożenia w pracy źródeł 
ciepła lub sieci ciepłowniczej, wyniku których nastąpiłoby przerwanie lub zakłócenia 
w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom, a w szczególności, gdy: 

 1.2.1. z powodu wystąpienia awarii w źródle lub sieci ciepłowniczej nie ma innych możliwości 
dostarczania ciepła do odbiorcy, 

  1.2.2. dalsze funkcjonowanie przyłącza, węzła cieplnego lub instalacji odbiorczej stwarza 
bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska, 

  1.2.3. węzły cieplne i instalacje odbiorcze oraz zasilane z nich urządzenia są użytkowane przez 
Odbiorcę w sposób powodujący zakłócenia w pracy źródeł ciepła lub sieci ciepłowniczej, 

  1.3. po upływie 14 dni od określonego przez Sprzedawcę terminu usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości lub terminu uregulowania zaległych należności określonego w doręczonym 
Odbiorcy wezwaniu do podjęcia niezbędnych działań lub wezwaniu do zapłaty w przypadku, 
gdy Odbiorca: 

    1.3.1. samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej powodujących zwiększony pobór 
ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła innym odbiorcom, 

    1.3.2. pobiera ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub dokonał w tym układzie zmian lub uszkodzeń zniekształcających wyniki 
pomiarów i rozliczeń.  

    1.3.3. utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci 
ciepłowniczej, 

    1.3.4. uniemożliwia wstępu upoważnionym pracownikom Sprzedawcy wraz z niezbędnym 
sprzętem na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu przeprowadzenia prac 
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związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność Sprzedawcy oraz 
badań, pomiarów lub kontroli, w tym także kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania 
warunków umowy i warunków rozliczeń, 

  1.3.5. zalega z zapłatą należności za dostarczone ciepło co najmniej za dwa pełne okresy 
płatności. 

2. Za czynności związane z wstrzymaniem dostarczania ciepła z przyczyn określonych w punkcie 
1. Sprzedawca pobiera dodatkowe opłaty. 

3. Wznowienie dostarczania ciepła nastąpi nie później niż po upływie 48 godzin po ustaniu 
przyczyny wstrzymania dostawy ciepła. 

4. W przypadku wstrzymania dostawy ciepła z powodu jej nielegalnego poboru, Sprzedawca 
może uzależnić wznowienie dostawy od: 

 4.1. uregulowania należności za nielegalnie pobrane ciepło według zasad określonych 
w Taryfie dla ciepła, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 4.2. wykonania na koszt odbiorcy legalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego.  
 

§ 7 
1. Za dostarczone ciepło Sprzedawca będzie naliczał opłaty: 

a. za zamówioną moc cieplną, 
b. za dostarczone ciepło, 
c. za nośnik ciepła, 
d. za usługi przesyłowe stałą i zmienną, 

2. Sprzedawca będzie naliczał opłaty za dodatkowo zlecone przez Odbiorcę: 
e. przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła, 
f. sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
g. usuwanie awarii urządzeń i instalacji w obiektach Odbiorcy. 
h. zmianę parametrów pracy instalacji odbiorczej  

3. Wysokość stawek i cen opłat, zasady podziału obiektów na grupy odbiorców oraz tryb 
wprowadzania zmian określa „Taryfa dla ciepła”. 

4.  Zmiana zakwalifikowania obiektu do innej grupy odbiorców, w przypadku zmiany własności 
przyłącza, węzła, zewnętrznej instalacji odbiorczej lub miejsca pomiaru z uwzględnieniem 
przepisów „Taryfy dla ciepła” oraz zmiana cen i opłat określonych w „Taryfie dla ciepła” nie 
wymaga trybu określonego w § 9 umowy. 

5.  Do czasu zmiany „Taryfy dla ciepła” Sprzedawca będzie stosował ostatnio obowiązujące ceny 
i stawki opłat. 

6.  Strony umowy dopuszczają możliwość szacunkowego ustalenia ilości dostarczonego ciepła w 
okresie 5-ciu ostatnich dni roku kalendarzowego oraz 5-ciu dni przed wprowadzeniem 
nowych cen i stawek opłat. 

 
§ 8 

1. Sprzedawca będzie wystawiał faktury obejmujące opłaty, o których mowa w § 7 ust. 1 
umowy w ciągu 7 dni po upływie miesiąca kalendarzowego. 

2. Sprzedawca będzie wystawiał faktury dotyczące innych usług wymienionych w „Taryfie dla 
ciepła”, dodatkowo zleconych przez Odbiorcę, w terminie 7 dni po wykonaniu usługi. 

3. Termin płatności określa faktura. Okres ten wynosi 16 dni od dnia wystawienia faktury. 
4. Odbiorca upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. 
5. Datą zapłaty należności będzie data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub data 

wpływu należności do kasy Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Koszalinie ul. Łużycka 
25 A. 

6. W przypadku nieterminowego regulowania należności Sprzedawca naliczał będzie odsetki 
ustawowe i dochodził ich w trybie obowiązujących przepisów. 

7. Reklamacje, w tym dotyczące wystawionych faktur i wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, nie zwalniają Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty faktur. 
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§ 9 
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze stron umowy 

przysługuje prawo pisemnego jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

2. Zmiany treści umowy, z wyjątkiem zmian, o których mowa w § 3 i w § 7 umowy, 
wprowadzane będą za zgodą Stron w formie aneksów pod rygorem nieważności. 

 
§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami) wraz 
z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

2. W sprawach spornych dotyczących ustalania warunków świadczenia usług w zakresie 
określonym w art. 4 wyżej wymienionej ustawy albo nieuzasadnionego wstrzymania dostaw 
ciepła rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Strony umowy. 

3. W sprawach spornych wynikających ze stosowania umowy, a nie podlegających rozstrzyganiu 
przez Prezesa URE, właściwy jest sąd powszechny wg przepisów o właściwości miejscowej 
wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego. 

 
§ 11 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 

2. Integralną część umowy stanowią:  
- Deklaracja Odbiorcy o Zasobach Ogrzewanych, 
- Taryfa dla Ciepła. 

 
 
 
.............................................................     .................................................. 
          S P R Z E D A W C A                                                                   O D B I O R C A  
 
 
 
Odbiorca, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyraża/nie 
wyraża zgody na wykorzystanie w celu przetworzenia własnych danych osobowych przez 
Sprzedawcę – Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Koszalinie w celach marketingowych 
związanych z prowadzoną działalnością. Odbiorcy zgodnie z ustawą przysługuje prawo do wglądu 
we własne dane. 
 
 
 
 
Koszalin, dnia .....................................................                                  
 
 
                     ……………..…………………..…………….. 
               (czytelny podpis osoby, której dane dotyczą) 
 
 


