Umowa o przyłączenie nr … / 20……
Umowa o przyłączenie nr …../20……
zawarta w dniu ____________________
pomiędzy,
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Katowicach,
przy ul. Ścigały 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000166177, NIP: 954-186-3415, o kapitale zakładowym w wysokości 202 265 035,70
złotych, w całości wpłaconym,
reprezentowaną przez:

3.

4.
5.

………………………… – ……………………………
………………………… – ……………………………
zwaną dalej Dostawcą
a
…………………………
zwanym dalej Odbiorcą
§ 1. Postanowienia Ogólne
1.

2.

3.

4.

Odbiorca niniejszym oświadcza, że posiada tytuł prawny
do nieruchomości położonej w …………………….przy ul.
……………………. (działka ………. obręb ,…………),
wykazany
w
Księdze
Wieczystej
numer
………………………….., zwanej dalej „Nieruchomością”.
Odbiorca niniejszym oświadcza, iż na Nieruchomości
zlokalizowany jest/będzie budynek …………….., zwany
dalej „Obiektem” o następującej charakterystyce:
a) budynek …………………………..,
b) kubatura [m3]- ……………..,
c) powierzchnia użytkowa [m2] ………….,
d) moc przyłączeniowa określona przez Odbiorcę,
wynikająca z potrzeb cieplnych, dla zapewnienia komfortu
cieplnego budynku będzie wynosiła:
– dla c.o. - …… kW,
– dla c.w.u. - ……. kW,
– dla wentylacji - ……. kW,
– dla potrzeb technologicznych - ……. kW.
Łączna moc zamówiona: ………. kW.
Przedmiotem umowy jest przyłączenie do sieci
ciepłowniczej
Dostawcy
Obiektu,
zwane
dalej
„Przyłączeniem”.
Odpis z księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów
i budynków dotyczące Nieruchomości i Obiektu, stanowią
Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

6.
7.

8.

§ 2. Zakres prac obejmujących Przyłączenie
1.

2.

dostawy i montażu węzła …funkcyjnego o mocy
………. kW. Dostawa i montaż zostanie w całości
zorganizowana i wykonana przez Dostawcę;
c) montażu armatury odcinającej wraz z układami
pomiarowo-rozliczeniowymi w pomieszczeniu węzła
cieplnego;
Przyłączenie obejmować będzie w szczególności
wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem prób
i odbiorem końcowym w zakresie:
a) przeprowadzenia ciśnieniowych prób szczelności,
b) płukania nowo wybudowanej instalacji.
Prace wymienione w ust. 1 – 3 powyżej zostaną w całości
zorganizowane i wykonane przez Dostawcę.
Odbiorca niniejszym zobowiązuje się udzielić Dostawcy
wszelkiej niezbędnej pomocy w realizacji prac
wymienionych w ust. 1 – 3 powyżej, w szczególności
poprzez:
a) udostępnienie wszelkiej dokumentacji technicznej
dotyczącej Obiektu mającej znaczenie dla realizacji
niniejszej umowy,
b) zapewnienie dostępu do Nieruchomości oraz
Obiektu,
c) przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego wraz
z
doprowadzeniem
niezbędnych
mediów,
w szczególności przyłącza wodno - kanalizacyjnego
i energetycznego,
d) ujawnienie
znanych
Odbiorcy
podziemnych
urządzeń mających wpływ na realizację
sieci
wysokich parametrów wraz z przyłączami,
e) uzgodnienia projektów technicznych i wydania zgody
na prowadzenie sieci cieplnej oraz przyłącza
zgodnie z zapisami § 5.
Wykonanie instalacji odbiorczych zostanie w całości
zorganizowane i wykonane przez Odbiorcę.
…funkcyjny węzeł cieplny wraz z układem pomiaroworozliczeniowym zostanie w całości wykonany przez
Dostawcę i stanowić będzie jego własność.
W przypadku
zaistnienia
nowych okoliczności,
leżących po stronie Odbiorcy, bądź to już po wykonaniu
dokumentacji projektowo - budowlanej przyłącza, bądź to
w trakcie realizacji prac, które skutkować będą
koniecznością zmiany trasy przyłącza, w tym zwłaszcza
jego wydłużenia i/lub powstania konieczności zmiany
rodzaju technologii wykonania przyłączenia względnie
zmiany rodzaju urządzeń, względnie zmiany warunków
pozwolenia/zgłoszenia budowlanego, prowadzące do
zwiększenia kosztów wykonania przyłącza do jakich
poniesienia byłby zobowiązany Dostawca, Dostawca
niezwłocznie
poinformuje Odbiorcę na piśmie oraz
przedstawi propozycję aneksu do umowy oraz pokrycia
tych
kosztów. Odbiorca jest uprawniony do
przedstawienia innego rozwiązania zastępczego, którego
zastosowanie pozwoli na zmniejszenie dodatkowych
kosztów. W przypadku braku zgody Odbiorcy na
zawarcie
aneksu
bez
uzasadnionej
przyczyny
i nieprzedstawienia rozwiązania zastępczego, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Dostawca zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od umowy bez
ponoszenia
odpowiedzialności z tego tytułu, a nadto zastrzega sobie
prawo
dochodzenia
od
Odbiorcy
zwrotu
udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów
związanych z zawarciem i realizacją umowy.
b)

Przyłączenie obejmować będzie w szczególności
wykonanie prac projektowych w zakresie:
a) wykonania projektu technicznego sieci cieplnej
wysokich parametrów wraz z przyłączem w zakresie
wymaganym przez stosowne przepisy prawa, wraz
z uzyskaniem mapy do celów projektowych.
b) uzyskania
wymaganych
prawem
uzgodnień
dokumentacji wskazanej w punkcie 1a wraz
z pozwoleniem na budowę, jeżeli jest wymagane.
c) wykonanie projektu technicznego węzła cieplnego
o mocy zdeklarowanej przez Odbiorcę.
Przyłączenie obejmować będzie w szczególności
wykonanie prac budowlano – montażowych w zakresie:
a) wykonania sieci cieplnej wysokich parametrów wraz
z przyłączem według wyliczeń projektanta od
miejsca włączenia do systemu ciepłowniczego ZEC
S.A.

§ 3. Sposób koordynacji i przebieg prac obejmujących
Przyłączenie
1.

2.
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Koordynatorem prac wykonywanych przez Strony będzie
Dostawca, w imieniu którego będą działać w zakresie:
a) wykonawstwa zadania oraz nadzoru technicznego:
Dostawca
wskaże
koordynatorów
przed
rozpoczęciem robót;
b) prób i odbioru technicznego: Dostawca wskaże
koordynatorów przed rozpoczęciem robót;
Strony zgodnie oświadczają, iż dołożą wszelkich starań,
aby
wykonanie
prac
obejmujących
wykonanie
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3.

Przyłączenia odbyło się w sposób najmniej uciążliwy,
z uwzględnieniem
technicznych
i
ekonomicznych
uwarunkowań tychże prac.
Dostawca będzie zobowiązany do przywrócenia terenu
do stanu poprzedniego po zakończeniu prac
obejmujących Przyłączenie.

6.

7.

§ 4.Terminy wykonania prac obejmujących Przyłączenie
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Ustala się następujące terminy realizacji Przyłączenia:
a) prace związane z wykonaniem przyłącza wraz
z zabudową …funkcyjnego węzła cieplnego zostaną
zakończone najpóźniej do ……………….. r.
b) wykonanie instalacji odbiorczych pozostaje w gestii
Odbiorcy. Odbiorca zgłosi Dostawcy gotowość
instalacji
wewnętrznej
do
odbioru
ciepła
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
Wymagane przepisami próby i odbiory częściowe będą
przeprowadzone w trakcie realizacji prac nad
Przyłączeniem, stosownie do ich przebiegu. Konieczność
dokonania prób i odbiorów częściowych, a także ich
terminy, zostaną odnotowane w dzienniku budowy lub
w innej stosownej dokumentacji odbiorowej.
Odbiór Przyłączenia nastąpi niezwłocznie po zakończeniu
prac budowlano – montażowych i prób „na zimno”
przyłączy, stwierdzonych wpisem do stosownego
protokołu. Strony dochowają należytej staranności w celu
koordynacji wzajemnych prac, w tym prac montażowych
węzła cieplnego przez Dostawcę.
Próba działania przyłączy „na gorąco” nastąpi
niezwłocznie po rozpoczęciu sezonu grzewczego.
Wyniki prób i odbiorów potwierdzone przez Strony
zostaną zawarte w odpowiednich protokołach.
Ostateczny odbiór przyłącza, węzła cieplnego i instalacji
odbiorczych odbędzie się z udziałem przedstawicieli
Stron umowy, w terminach uzgodnionych odrębnie
pomiędzy Stronami, jednak nie później niż do dnia
………………... r.
Z ostatecznego odbioru zostanie sporządzony protokół,
który oprócz kwestii wymaganych prawem określi również
ostateczną wartość ogółu prac i urządzeń składających
się na budowę Przyłączenia, wynikającą z ewentualnych
zmian trasy przyłącza, wyliczoną zgodnie z § 6 ust. 1.,
zwane dalej „Kosztami Przyłączenia”.
Dostawca przedstawił szacunkowe Koszty Przyłączenia
w Załączniku nr 3 do umowy.
Podane powyżej terminy mogą ulec zmianie z przyczyn
obiektywnych i nieleżących po stronie Dostawcy, w takim
przypadku Strony zobowiązują się do działania w dobrej
wierze w celu ustalenia nowych terminów.

8.

§ 6. Koszty Przyłączenia

2.

3.
4.

5.

6.

§ 5. Kwestie własnościowe
1.

2.

3.
4.

5.

Koszty
utrzymania
pomieszczenia,
w
którym
posadowiony jest węzeł ciepłowniczy, w tym koszty
energii
elektrycznej
obciążają
Dostawcę.
W pomieszczeniu zostanie zamontowany odrębny
podlicznik energii elektrycznej.
Odbiorca,
w celu
uniknięcia
uszkodzenia
rur
ciepłowniczych, zobowiązuje się do powstrzymania się od
dokonywania jakichkolwiek nasadzeń drzew i krzewów
głęboko korzeniących się na trasie przebiegu sieci
ciepłowniczej i pasie przyległym szerokości około 2 m
z każdej strony, jak również innych działań bądź
zaniechań,
które
mogłyby
spowodować
takie
uszkodzenia. Dostawca zobowiązuje się zaprojektować
sieć w sposób uwzględniający zakładaną szerokość
strefy ochronnej oraz istniejący układ zabudowań
i przebiegu istniejących już sieci.
W przypadku zmiany właściciela Nieruchomości Odbiorca
zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości Umowy
poprzez wpisy w akcie notarialnym w umowie sprzedaży
obiektu lub lokalu zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy przyłączeniowej oraz obowiązującej w chwili ich
zawarcia Umowy Sprzedaży ciepła.

Odbiorca wyraża zgodę na budowę sieci cieplnej na
Nieruchomości, umożliwiającej podłączenie Obiektu,
a także innych odbiorców z sąsiednich działek i z tego
tytułu obecnie i w przyszłości nie będzie rościł pretensji
finansowych w stosunku do Dostawcy i jego
ewentualnych następców prawnych, za wyjątkiem
żądania przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed
prac przyłączeniowych lub odszkodowania z tego tytułu.
W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony
niniejszym potwierdzają, iż:
a) wybudowane sieci, przyłącze oraz węzeł cieplny
stanowić będą własność Dostawcy.
Granicą własności i eksploatacji są zawory odcinające za
węzłem cieplnym po stronie niskiego parametru.
Odbiorca zobowiązuje się umożliwić, stały dostęp do
pomieszczenia, w którym znajdują się elementy
przyłącza, węzeł cieplny i układ pomiarowo-rozliczeniowy,
stanowiące własność Dostawcy.
Odbiorca zobowiązuje się uniemożliwić dostęp osobom
nieupoważnionym do elementów przyłącza, węzła
cieplnego i układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Orientacyjna wysokość opłaty przyłączeniowej, płatnej
przez Odbiorcę na rzecz Dostawcy wynosić będzie
……………….zł, przy szacunkowej długości przyłącza
równej …… m.
Do kwoty zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT,
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi
w tym zakresie.
Odbiorca uiści opłatę przyłączeniową na podstawie
faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej wystawienia
przez Dostawcę.
Należności wynikające z niniejszej umowy będą płatne
na konto Dostawcy wskazane w fakturze.
W przypadku zmiany długości przyłącza na etapie
projektowym bądź na etapie prac budowlano –
wykonawczych w stosunku do długości przyłącza
wskazanej w § 6 ust. 1. Dostawca ma prawo do zmiany
wysokości
opłaty
przyłączeniowej
wynikającej
z rzeczywistej długości przyłącza.
Dostawca niezwłocznie poinformuje o powyższym
Odbiorcę w formie pisemnej oraz dostarczając stosowny
Aneks do Umowy. Termin zakończenia prac zostanie
wydłużony o czas niezbędny do zawarcia Aneksu.
W przypadku braku zgody Odbiorcy na zawarcie Aneksu
bez uzasadnionej przyczyny Dostawca będzie miał prawo
do
odstąpienia
od
Umowy
bez
ponoszenia
odpowiedzialności
z
tytułu
niewykonania
lub
nienależytego wykonania umowy, a w takim przypadku
zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 2
ust. 8. Zmiana długości przyłącza z przyczyn
i w okolicznościach opisanych powyżej w ust. 4 i wynikłe
z tego zwiększenie opłaty przyłączeniowej nie może być
poczytywane przez Odbiorcę za uzasadnioną przyczynę
braku zgody na zawarcie Aneksu.

§ 7. Zasady dostarczania ciepła do Obiektów
1. Odbiorca zobowiązuje się do zawarcia z Dostawcą
kompleksowej Umowy Sprzedaży ciepła, zwanej dalej
„Umową Sprzedaży”, nie później niż w terminie 10 dni
przed planowanym uruchomieniem dostaw ciepła.
2. Umowa Sprzedaży zawierać będzie zobowiązanie
Odbiorcy do:
a) nabywania od Dostawcy mocy cieplnej zamówionej
dla potrzeb ……....................... w ilościach podanych
w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy,
b) korzystania wyłącznie z ciepła dostarczanego przez
Dostawcę przez okres co najmniej …… miesięcy od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
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zapłaty kary umownej w przypadku wcześniejszego
rozwiązania Umowy Sprzedaży, w wysokości 100 %
Kosztów Przyłączenia wskazanych w protokole,
o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy,
zmniejszonych
proporcjonalnie
do
okresu
pozostałego do końca okresu, o którym mowa w pkt
b) powyżej,
d) zapłaty kary umownej w przypadku naruszenia
zasady wyłączności, o której mowa w pkt b)
powyżej, w wysokości 80 % Kosztów Przyłączenia
wskazanych w protokole, o którym mowa w § 4 ust.
7 niniejszej umowy, zmniejszonych proporcjonalnie
do okresu pozostałego do końca okresu, o którym
mowa w pkt b) powyżej,
e) zapłaty kary umownej w przypadku zmniejszenia mocy
zamówionej, w stosunku do mocy wynikającej
z Złącznika nr 4 w wysokości równej różnicy pomiędzy
mocą
wynikającą
z
Załącznika
nr
4,
a mocą faktycznie zamówioną pomnożoną przez ilość
miesięcy pozostałych do końca okresu, o których mowa
w pkt. b) powyżej i miesięcznej opłaty jednostkowej za
moc zamówioną i opłaty dystrybucyjnej stałej według
taryfy na ciepło obowiązującej na dzień zmiany mocy
zamówionej, przy czym kara umowna na podstawie
niniejszej umowy nie będzie naliczana jeżeli spełnione
zostaną przesłanki obniżenia mocy zamówionej,
wynikające z umowy, o których mowa w ust. 3 i 4.

11. Zapłata kar umownych określonych w niniejszym § 7 nie
wyłącza możliwości dochodzenia przez Strony na
zasadach
ogólnych
pełnej
wysokości
szkody,
przewyższającej wysokość kar umownych.

c)

§ 8. Odpowiedzialność Stron
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia podziemnych urządzeń znanych Odbiorcy,
a nieujawnionych przez Odbiorcę zgodnie z § 2 ust. 5 lit. c.
przed rozpoczęciem prac objętych przedmiotem niniejszej
umowy.
§ 9. Prawa rzeczowe
1.

Na podstawie Umowy Sprzedaży Odbiorca będzie
uprawniony do zmniejszenia mocy zamówionej, bez
obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa
w ustępie 2 pkt e) powyżej, nie częściej niż raz na 12
miesięcy, przy czym wszystkie zmiany dokonane
w okresie ...... lat od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży nie
mogą łącznie przekroczyć 5 % mocy wskazanej
w Załączniku nr 4 dla danego Obiektu.
4. Szczegółowe warunki i zasady zmian mocy zamówionej
(w szczególności faktyczne określenie zapotrzebowania
na ciepło dla warunków obliczeniowych, terminy) zostaną
określone w Umowie Sprzedaży.
5. Umowa Sprzedaży zawierać będzie zobowiązanie
Dostawcy do rozpoczęcia dostarczania ciepła do Obiektu
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od
przyłączenia Obiektu do sieci cieplnej.
6. Rozliczenie za pobrane ciepło będzie odbywać się na
podstawie rzeczywistego zużycia ciepła wg wskazań
licznika ciepła i przy zastosowaniu stawek wynikających
z taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji
Energetyki
w
miesięcznym
cyklu
rozliczeniowym
7. W przypadku odmowy zawarcia przez Odbiorcę Umowy
Sprzedaży, o której mowa w ust. 1 - 5 powyżej, Odbiorca
będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy kary
umownej w wysokości 150% Kosztów Przyłączenia
wskazanych w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 7
powyżej.
8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przed
wybudowaniem przyłączenia, z przyczyn leżących po
stronie Odbiorcy, Odbiorca będzie zobowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości 100% szacunkowych
Kosztów Przyłączenia wskazanych w Załączniku nr 3.
9. Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej:
a) W wysokości 0,5 % opłaty szacunkowej
przyłączeniowej, o której mowa w § 6 ust. 1
Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a.
b) W
wysokości
0,5%
opłaty
szacunkowej
przyłączeniowej, o której mowa w § 6 ust. 1
Umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6, w zakresie,
za który odpowiedzialny jest Dostawca.
10. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w niniejszym § 7
będą płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
każdą ze Stron stosownego wezwania.
3.

2.

3.

4.

5.

6.

3z4

Odbiorca zobowiązuje się do złożenia w terminie jednego
miesiąca od daty podpisania kompleksowej Umowy
Sprzedaży oświadczenia w formie aktu notarialnego
o ustanowieniu na rzecz Dostawcy ograniczonego prawa
rzeczowego - bezterminowej i nieodpłatnej służebności
przesyłu polegającej na:
a) prawie budowy, przeprowadzenia i przebiegu przez
nieruchomość
obciążoną
urządzeń
sieci
ciepłowniczej wraz ze wszystkimi obiektami
niezbędnymi do jej eksploatacji,
b) prawie wstępu, używania i korzystania z pasa gruntu
nieruchomości obciążonej, a także na prawie
dostępu służb eksploatacyjnych Dostawcy w celu
wykonywania czynności związanych z eksploatacją,
naprawą, konserwacją, modernizacją, remontami
i
rozbudową
urządzeń
sieci
ciepłowniczej
znajdującej się w tym pasie gruntu,
c) zaniechaniu zabudowy i dokonywania nasadzeń
drzew i krzewów na tym pasie gruntu,
d) prawie egzekwowania obowiązku znoszenia przez
każdoczesnego
właściciela
nieruchomości
obciążonej ograniczeń wynikających z ustanowienia
pasa gruntu, polegających na:
•
zaniechaniu zabudowy,
•
zakazie nasadzeń drzew i krzewów,
•
konieczności uzgodnienia z każdoczesnym
właścicielem sieci ciepłowniczej lokalizacji
wszelkich obiektów budowlanych oraz zmiany
przeznaczenia nieruchomości obciążonej.
Koszty związane z wyceną prawa służebności przesyłu
oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu
notarialnego i koszty wpisu służebności przesyłu do
Księgi Wieczystej ponosi Odbiorca.
Odbiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej
staranności celem ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego bezterminowej i nieodpłatnej służebności
przesyłu w terminie wskazanym w ust. 1.
Wygaśniecie prawa, o którym mowa w ust. 1 nie może
nastąpić
przed
zakończeniem
przez
Dostawcę
eksploatacji elementów sieci ciepłowniczej. Użytkowanie
nieruchomości jest integralnie związane z eksploatacją
elementów sieci ciepłowniczej.
Niedopełnienie przez Odbiorcę wyżej opisanego
obowiązku ustanowienia służebności przesyłu oznacza
dla Dostawcy brak tytułu prawnego do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, co może skutkować
brakiem możliwości uzyskania prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowę (lub dokonania zgłoszenia
robót), czego konsekwencją może być brak realizacji
przyłączenia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że Strony
zawarły niniejszym umowę przedwstępną w rozumieniu
art. 389 Kodeksu Cywilnego, dotycząca zawarcia umowy
o ustanowienie prawa służebności przesyłu o zakresie
określonym w ustępie 1 powyżej. W związku
z powyższym niniejsza Umowa wraz z wszystkimi
załącznikami winna być okazana do wglądu notariuszowi
przed złożeniem oświadczenia woli o ustanowieniu
służebności przesyłu na rzecz Dostawcy.
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W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości
Odbiorca, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za
powstałą szkodę, zobowiązuje się poinformować
nabywcę o warunkach jej użytkowania, związanych
z eksploatacją, a w szczególności o obowiązkach
nabywcy wynikających z niniejszej umowy.
Strony ustalają, że postanowienia tej umowy wywołują
skutki względem następców prawnych Stron.
Przed złożeniem w kancelarii notarialnej jednostronnego
oświadczenia
woli
o
ustanowieniu
nieodpłatnej
służebności przesyłu, Dostawca zweryfikuje z Odbiorcą
powierzchnie pasa gruntu, na którym będzie wykonywana
służebność przesyłu oraz wartość tego prawa.
Weryfikacja nastąpi po zatwierdzeniu dokumentacji
technicznej, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

2.

3.
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§ 10. Pozostałe postanowienia
5.
1.

2.

3.

4.
5.

W przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wygaśnięcia
niniejszej umowy techniczne warunki przyłączenia tracą
ważność.
Odbiorca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie
ogrzewania obiektu do dnia rozpoczęcia dostaw ciepła
przez Dostawcę.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne, wraz
z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd
miejscowo właściwy dla Dostawcy.
Umowa
niniejsza
została
sporządzona
w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

6.

7.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych
1.

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (RODO).
W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych,
Odbiorca może kontaktować się z Dostawcą
telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą
elektroniczną na adres przylaczenia@zec.katowice.pl .
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Dostawcy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w
prawnie uzasadnionym interesie Dostawcy tj. w celu
prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług
Dostawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres
realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
wynikającego z właściwych przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i
realizacji Umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie
Umowy.
Dostawca może przekazywać dane osobowe innym
administratorom
(np.
podmiotom
prowadzącym
działalność pocztową lub kurierską, świadczącym usługi
bankowe) oraz angażować w tym celu zewnętrznych
dostawców usług (np. usługi prawne, podatkowe, czy
informatyczne).
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Dostawca jest administratorem danych osobowych
przekazanych
przez
Odbiorcę
w
rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
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Załączniki:
1. Odpis z Księgi Wieczystej.
2. Wypis z Rejestru Gruntów.
3. Szacunkowe Koszty Przyłączenia.
4. Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej.
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