UMOWA NR …/ 2021
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
zawarta w Legionowie w dniu …………… pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej ”Legionowo” Sp. z o. o. z siedzibą w Legionowie, kod: 05-120,
przy ul. Sowińskiego 37, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000045107,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadającym nr NIP: 536-00-12-640, REGON: 010617968, Kapitał Zakładowy wynosi
21 120 000zł,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu/Prokurenta - ………………………
zwanym dalej PEC „Legionowo”,
a
…………………………………………………………………… z siedzibą/zamieszkałym w ………………,
kod …-…… przy ulicy ………, (zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem
KRS …………………, posiadającą nr NIP: …………………, REGON: …………………/ PESEL:
…………………)
Reprezentowaną/reprezentowanym przez:
………………………………
Zwaną/zwanym dalej Odbiorcą, o następującej treści:
§1
Umowę niniejszą, zwaną dalej Umową, zawiera się na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (tj. z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, z późniejszymi zmianami) (dalej jako:
Prawo energetyczne) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16 poz. 92) (dalej
jako: Rozporządzenie systemowe) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U.
z 2020 r. poz. 718) (dalej jako: Rozporządzenie taryfowe).
§2
1. Przedmiotem Umowy jest przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej przez PEC ”Legionowo” węzła
cieplnego w budowanym budynku na działkach nr ew. ………… obr. …

w Legionowie przy

ul. ……………, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi Księgę Wieczystą o Nr
KW ……………………, a w tym:
a) zapewnienie wykonania przez PEC „Legionowo” przyłącza sieci cieplnej: 2xDN… o długości … mb
do budowanego budynku przy ul. …………… na działkach nr ew. ……… obr. … w Legionowie.
b) zapewnienie wykonania i montażu dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla budynku, o którym mowa
w ust. 2 oraz przyłączenie tego węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC „Legionowo”.
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2. Odbiorca oświadcza, iż budowany budynek, o którym mowa w ust. 1 położony będzie na
nieruchomościach gruntowych na działkach nr ew. ……… obr. … w Legionowie dla których Sąd
Rejonowy w Legionowie prowadzi Księgę Wieczystą o Nr KW ………………, których to
nieruchomości gruntowych Odbiorca jest użytkownikiem wieczystym oraz będzie właścicielem
budowanego budynku na nich posadowionego.
§3
1. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej zostanie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
z dnia ………………
2. Warunki techniczne oraz wniosek o przyłączenie, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część
Umowy.
3. Strony oświadczają, iż wybudowane przyłącze sieci ciepłowniczej, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a)
oraz węzeł cieplny, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) stanowić będą własność PEC „Legionowo”
od chwili ich powstania, jako wchodzące w skład przedsiębiorstwa PEC „Legionowo” zgodnie z art. 49
k.c.
Granice własności stanowią:
a) dla instalacji c.o., c.t. - pierwsze zawory przed rozdzielaczami od strony węzła cieplnego, jeżeli
rozdzielacze znajdują się w pomieszczeniu węzła cieplnego lub ostatnie zawory na instalacji c.o.
znajdujące się w pomieszczeniu węzła cieplnego, jeżeli rozdzielacze są usytuowane poza
pomieszczeniem węzła cieplnego lub ich brak,
b) dla instalacji ciepłej wody użytkowej – pierwsze od strony wymiennika zawory zamontowane na
dopływie wody zimnej, cyrkulacji i na odpływie wody podgrzanej.
4. Strony postanawiają, iż koszty utrzymania pomieszczenia, w którym zlokalizowany będzie węzeł
cieplny, obciążać będą wyłącznie Odbiorcę lub przyszłych właścicieli pomieszczenia, niezależnie
od tego, kto jest właścicielem węzła i zainstalowanych w nim urządzeń. Odbiorca zobowiązuje się
do zawarcia niezbędnych postanowień zabezpieczających wykonanie powyższego w umowach
z przyszłymi nabywcami lokali, o ile dokonywać będzie ich wyodrębnienia i ustanowienia odrębnej
własności lokali.
§4
1. W ramach realizacji Umowy PEC „Legionowo” zobowiązany jest do:
a) zapewnienia wykonania we własnym zakresie i na własny koszt:
−

przyłącza sieci ciepłowniczej, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) w terminie do dnia …………r.

−

węzła cieplnego na cele osuszania budynku, o którym mowa w §2 ust. 2, w terminie do dnia
…………r.

−

węzła cieplnego w budynku, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. b), w terminie do dnia …………r.

b) realizacji czynności w zakresie:

− uzgodnień dokumentacji technicznej,
− nadzoru technicznego nad budową przyłącza s.c. oraz węzła cieplnego,
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− zapewnienia nadzoru służb specjalistycznych nad budową sieci ciepłowniczej,
− przeprowadzenia prób i odbiorów,
− uruchomienia wybudowanej sieci cieplnej i węzła cieplnego,
c) dostarczania ciepła do węzła w projektowanym budynku przy ul. ……………… w Legionowie, po
podpisaniu przez strony umowy sprzedaży ciepła, o której mowa w § 11 Umowy.
2. Termin wykonania robót objętych Umową, o których mowa w ust. 1 może ulec przedłużeniu w sytuacji
zaistnienia przyczyn niezależnych od PEC „Legionowo” w tym między innymi:
a) opóźnień w wywiązaniu się przez Odbiorcę z obowiązków wskazanych w §5, §7 ÷§10 Umowy,
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 7 Umowy,
c) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Umowy,
d) zmian w planach inwestycyjnych Odbiorcy lub terminach realizacji inwestycji na nieruchomości,
o której mowa w §2 ust. 2, mających wpływ na wykonywanie Umowy przez PEC „Legionowo”,
e) innych przyczyn wynikających z siły wyższej.
§5
1. W ramach realizacji Umowy Odbiorca zobowiązany jest do:
a) przekazania PEC „Legionowo” odpisu z Księgi Wieczystej wskazującego na posiadanie przez
Odbiorcę tytułu prawnego do nieruchomości, o której mowa w §2 ust. 2 - do dnia podpisania
niniejszej Umowy,
b) uzyskania i przekazania PEC „Legionowo” do dnia podpisania niniejszej Umowy, niezbędnych
do wykonania Umowy dokumentów:

− wypisów z rejestru gruntów wraz z wyrysem nieruchomości, przez które będzie przebiegała trasa
przyłącza sieci ciepłowniczej, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. a),

− pisemnych zgód właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą
wykonywane roboty budowlane, na nieodpłatne zajęcie terenu na czas trwania prac budowlanych
związanych z wykonaniem przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z pisemnym zobowiązaniem właścicieli
lub użytkowników wieczystych tychże nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu
lub innego ograniczonego prawa rzeczowego treścią którego będzie znoszenie na nieruchomości
lub oddanie jej części do bezpłatnego użytkowania - celem przechodzenia przez nią przyłącza sieci
ciepłowniczej oraz wykonywania czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania sieci ciepłowniczej. Ewentualne koszty związane z ustanowieniem
służebności ponosi Odbiorca.

− prawomocnych decyzji zezwalających na wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów,
c) nieodpłatnego udostępnienia PEC „Legionowo” nieruchomości, o której mowa w §2 ust. 2 pod
budowę przyłącza sieci ciepłowniczej na podstawie dokumentacji – projektu budowlanego sporządzonego na zlecenie Odbiorcy i przekazanego do PEC „Legionowo”, węzła cieplnego oraz pod
zaplecze budowy – w terminie wskazanym przez PEC „Legionowo”,
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d) zapłaty wszelkich ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników nieruchomości, na których będą
wykonywane roboty budowlane, wynikających z udzielenia przez nich zgód, o których mowa w pkt b)
powyżej ,
e) poniesienia kosztów wynikających z decyzji na wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów,
w związku z pracami o których mowa w niniejszej Umowie,
f) przygotowania pomieszczenia na węzeł cieplny zgodnie z wymaganiami stanowiącymi załącznik nr 1
do niniejszej Umowy, w terminie gwarantującym terminowe wykonanie przez PEC „Legionowo”
robót objętych Umową, nie później niż do dnia 15.11.2021r.
g) wykonania instalacji wewnętrznych w budynkach posadowionych na nieruchomości, o której mowa
w §2 ust. 2 – w oparciu o uzgodnioną w PEC „Legionowo” dokumentację techniczną, w terminie
gwarantującym podpisanie umowy sprzedaży ciepła, o której mowa w §11 Umowy oraz niezwłoczny
odbiór ciepła po wykonaniu przez PEC „Legionowo” robót objętych Umową, nie później niż do dnia
15.12.2021r. Data odbioru może ulec przedłużeniu o liczbę dni przedłużenia okresu wykonania
przyłącza w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 2 powyżej,
h) zapłaty na rzecz PEC „Legionowo” opłaty przyłączeniowej w wysokości, w terminie i na warunkach
określonych w §7 i §8 Umowy,
i)

pokrycia w 100% ewentualnych udokumentowanych dodatkowych kosztów utrzymania zaplecza
budowy tj. kosztów zużycia energii elektrycznej i wody oraz kosztów związanych z pełnieniem
dozoru, wynikłych z tytułu przedłużania się robót z winy Odbiorcy, na podstawie faktur wystawionych
przez PEC „Legionowo”, po uprzednim wezwaniu przez PEC „Legionowo” do należytego wykonania
umowy i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 7 dni do należytego wykonania,

j)

ustanowienia na rzecz PEC „Legionowo” nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu w rozumieniu art. 3051 Kodeksu cywilnego, o którym mowa w §9 Umowy,

k) informowania na bieżąco PEC „Legionowo” o wszelkich zmianach w planach inwestycyjnych
Odbiorcy lub w przewidywanych terminach wykonania robót, które mogłyby mieć znaczenie
dla terminowej i należytej realizacji niniejszej Umowy,
l)

dokonywania wszelkich ustaleń i odbiorów wnioskowanych przez PEC „Legionowo” niezwłocznie
po wezwaniu PEC „Legionowo”, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wezwania, chyba że Strony
zgodnie ustalą inny termin.

2. W przypadku nie zgłoszenia się przez Odbiorcę w celu dokonania odbioru lub poczynienia innych
ustaleń, pomimo prawidłowego wezwania przez PEC „Legionowo” – PEC „Legionowo” ma prawo
samodzielnie dokonać ustaleń lub przeprowadzić odbiór przesyłając Odbiorcy stosowną notatkę
lub jednostronnie podpisany protokół odbioru. W takiej sytuacji Odbiorca zrzeka się prawa do zgłaszania
wobec PEC „Legionowo” zarzutów dotyczących prawidłowości ustaleń lub odbiorów, jak też daty
dokonania ustaleń lub odbioru.
3. W przypadku, gdy po zakończeniu robót przez PEC „Legionowo” – nastąpi opóźnienie w zawarciu
umowy sprzedaży ciepła, o której mowa w §11 Umowy oraz odbiorze ciepła z przyczyn leżących
po stronie Odbiorcy – Odbiorca ponosić będzie odpowiedzialność za stan techniczny wybudowanego
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przez PEC „Legionowo” przyłącza sieci ciepłowniczej przez czas od zakończenia robót do rozpoczęcia
odbioru ciepła, w tym wszelkie koszty usterek powstałych w tym czasie.
§6
1. Strony zobowiązują się do bieżącej współpracy mającej na celu realizację Umowy.
2. Przedstawicielem Odbiorcy uprawnionym do dokonywania bieżących ustaleń z inspektorem nadzoru
będzie ………………………… – pełnomocnik, tel. ……………………………………..
3. Inspektorem nadzoru technicznego z ramienia PEC „Legionowo” będzie pracownik PEC „Legionowo”
Pani Barbara Surgiewicz … … … / Pan Maciej Hass – tel. … … … lub inna osoba wskazana przez PEC
„Legionowo”.
4. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3 upoważnione są do podpisywania protokołów odbioru oraz ustaleń
w zakresie wykonania Umowy w imieniu Strony, której są przedstawicielem.
5. Strony postanawiają, iż ewentualna zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, może
być dokonywana w formie powiadomienia strony drugiej, z zachowaniem formy pisemnej tego
powiadomienia. Zmiana tychże osób nie wymaga konieczności dokonania zmiany umowy.
§7
1. W przypadku konieczności wykonania przez PEC „Legionowo” robót dodatkowych, nie ujętych
w dokumentacji projektowej, o której mowa w §5 ust.1 lit. c), nie wynikłych z winy PEC „Legionowo”,
a niezbędnych do prawidłowego wykonania zakresu robót, określonego w §2 Umowy - Strony spiszą
protokół konieczności, po podpisaniu którego PEC „Legionowo” zobowiązany będzie do wykonania
tych robót i bieżącego ich sfinansowania, a Odbiorca do zapłaty uzupełniającej opłaty przyłączeniowej
wynoszącej netto kwotę stanowiącą 100% kosztów netto wykonania wszystkich robót dodatkowych.
2. Koszty wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1, PEC „Legionowo” określi
w kosztorysie powykonawczym sporządzonym po wykonaniu robót, przy czym stawki i narzuty
uwzględnione zostaną w wysokości nie wyższej niż średnie ceny Sekocenbud dla rejonu warszawskiego.
Kosztorysy powykonawcze przekazane zostaną Odbiorcy do akceptacji.
3. Odbiorca w terminie 14 dni od dnia otrzymania kosztorysu, o którym mowa w ust. 2, dokona jego
akceptacji lub złoży umotywowane pisemne zastrzeżenia co do konkretnych pozycji wskazanych
w kosztorysie. Nie odesłanie zatwierdzonego kosztorysu lub pisemnych umotywowanych zastrzeżeń
w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Odbiorcę uznawane będzie za dokonanie akceptacji.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz w razie konieczności opracowania dokumentacji technicznej
na roboty dodatkowe, Odbiorca zobowiązuje się do sporządzenia we własnym zakresie na własny koszt
oraz dostarczenia PEC „Legionowo” dokumentacji projektowej na wykonanie tych robót w terminie
umożliwiającym wykonanie zobowiązań PEC „Legionowo” zgodnie z niniejszą Umową.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz w razie konieczności pozyskania decyzji, uzgodnień,
pozwoleń, Odbiorca zobowiązuje się uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie
prawomocne decyzje, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do
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wykonania robót dodatkowych w zakresie określonym w § 5 ust. 1 oraz dostarczy je do PEC
„Legionowo”, jak również pokryje ewentualne koszty wynikające z tych decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

§8
1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz PEC „Legionowo” opłatę przyłączeniową
w kwocie netto … mb x ……… zł/mb = …………… zł (słownie złotych netto: …………………
……………………………)
wyliczoną na podstawie Rozporządzenia taryfowego według stawek obowiązujących za przyłączenie do
sieci ciepłowniczej oraz uzupełniającą opłatę przyłączeniową, w wysokości wyliczonej na podstawie
kosztorysu, o którym mowa w §7 powiększone o podatek od towarów i usług VAT. Stawki opłat za
przyłączenie do sieci ciepłowniczej zawarte są w taryfie ciepła PEC „Legionowo”.
2. Opłatę przyłączeniową Odbiorca zobowiązany będzie zapłacić w terminie 30 dni od otrzymania
wystawionej przez PEC „Legionowo” faktury VAT.
3. Faktury VAT z tytułu opłaty przyłączeniowej PEC „Legionowo” wystawi i przekaże Odbiorcy –
niezwłocznie po stwierdzeniu gotowości do eksploatacji wybudowanych przyłączy sieci ciepłowniczej
i węzła cieplnego oraz podpisaniu protokołów technicznych odbioru przyłącza sieci ciepłowniczej
i węzła cieplnego.
4. Uzupełniającą opłatę przyłączeniową Odbiorca zapłaci w przypadku, o którym mowa w §7, w kwocie
netto wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w §7 ust. 2, w terminie 30 dni od otrzymania
prawidłowo wystawionej przez PEC „Legionowo” faktury. Fakturę VAT z tytułu uzupełniającej opłaty
przyłączeniowej PEC „Legionowo” wystawi i przekaże Odbiorcy niezwłocznie po otrzymaniu
zaakceptowanego przez Odbiorcę kosztorysu powykonawczego robót dodatkowych lub niezwłocznie
po upływie terminu, w którym Odbiorca zobowiązany był dokonać akceptacji kosztorysu.
5. Do kwoty netto opłaty przyłączeniowej oraz kwoty netto uzupełniającej opłaty przyłączeniowej,
o których mowa w ust. 1 oraz ust. 4 PEC „Legionowo” doliczy podatek od towarów i usług,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
6. Wszelkich płatności na rzecz PEC „Legionowo” Odbiorca dokonywać będzie przelewem na rachunek
bankowy PEC „Legionowo” wskazany na fakturze. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia
rachunku bankowego Odbiorcy kwotą płatności.
7. W przypadku nie dokonania przez Odbiorcę zapłaty jakiejkolwiek części opłaty przyłączeniowej
w ustalonym terminie PEC „Legionowo” może zażądać od Odbiorcy przesłania potwierdzenia dokonania
zapłaty oraz wstrzymać się z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz Umowy o sprzedaży ciepła,
do czasu

otrzymania

potwierdzenia

lub

wpłynięcia

zapłaty,

bez

ponoszenia

jakiejkolwiek

odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu Umowy.
§9
1. Odbiorca zobowiązuje się do ustanowienia na koszt PEC „Legionowo” Sp. z o.o., na nieruchomości
o której mowa w §2 ust. 2 Umowy, w terminie do dnia ……………r. w formie aktu notarialnego, na
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czas nieoznaczony nieodpłatnego ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu w rozumieniu
art. 3051 Kodeksu cywilnego, którego treść odpowiadać będzie następującym warunkom:
a. Służebność przesyłu wykonywana na całej długości sieci cieplnej preizolowanej 2xDN……,
w pasie gruntu o szerokości 4metrów na działce nr ew. …… obr. … w Legionowie
polegająca na zainstalowaniu urządzeń służących do doprowadzania energii cieplnej,
przyłączeniu sieci cieplnej preizolowanej do nowo budowanego budynku przy ul.
…………………, a także dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń
przesyłowych, z prawem ich przebudowy oraz rozbudowy, a także dostępu w celu
wykonywania czynności związanych z remontami, naprawami, modernizacją, eksploatacją,
konserwacją,

odbudową

i odnową

wyżej

wymienionej

infrastruktury

na

rzecz

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o. z siedzibą w Legionowie
(adres: 05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 37), REGON: 010617968, NIP: 536-00-12-640,
KRS: 0000045107 –której własność stanowią wyżej wymienione urządzenia przeznaczone
do prowadzenia działalności gospodarczej, przyłączone do sieci tegoż przedsiębiorstwa.
Służebność przesyłu w powyższym zakresie przysługiwać będzie następcom prawnym
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o. o.
b. Obowiązku właściciela nieruchomości powstrzymywania się od nasadzania drzew
i krzewów na trasie sieci ciepłowniczej oraz powstrzymywania się od budowania obiektów
małej architektury w miejscach utrudniających dostęp do sieci ciepłowniczej.
2. Odbiorca zobowiązuje się do doprowadzenia do zawarcia aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 1
i przekazania go do PEC „Legionowo” do dnia ……………r., pod rygorem zapłaty na rzecz PEC
„Legionowo” kary umownej w kwocie 10000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) płatnej na
pierwsze żądanie PEC „Legionowo” złożone Odbiorcy na piśmie w terminie do 7 dni od wyżej
wskazanej daty.
3. Odbiorca zobowiązuje się do przekazania PEC „Legionowo” oryginalnego wypisu z Księgi Wieczystej
nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z dokonanym na swój koszt, ujawnionym wpisem
służebności przesyłu na rzecz PEC „Legionowo”, niezwłocznie po dokonaniu wpisu.
4. Do czasu dostarczenia aktów notarialnych, o którym mowa w ust. 1, Odbiorca zobowiązuje się zapewnić
zgody właścicieli, o których mowa w ust. 1, na nieodpłatne wejście i wjazd niezbędnym sprzętem na ich
nieruchomości, w celu położenia, przeglądu, konserwacji, naprawy bądź wymiany przyłącza sieci
ciepłowniczej.
5. Do czasu dostarczenia aktów notarialnych, o którym mowa w ust. 1, Odbiorca zobowiązuje się
zaspokoić wszelkie ewentualne roszczenia właścicieli nieruchomości kierowane wobec PEC
„Legionowo” z tytułu korzystania z ich nieruchomości na potrzeby przyłącza sieci ciepłowniczej.
6. W przypadku nie ustanowienia przez Odbiorcę na rzecz PEC „Legionowo” lub jej następców prawnych
powyższego prawa o którym mowa w ust. 1, Odbiorca zobowiązuje się zaspokoić w przyszłości
wszelkie roszczenia nabywców nieruchomości, o której mowa w §2 ust. 2 lub jej części, kierowane
wobec PEC „Legionowo”, z tytułu korzystania przez PEC „Legionowo” lub jej następców prawnych
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z nieruchomości w zakresie o jakim mowa w ust. 1 pkt. a) i b) i w tym zakresie zwalnia PEC
„Legionowo” ze zobowiązań wobec nabywców nieruchomości, a w razie wytoczenia powództwa
przeciwko PEC „Legionowo” do wstąpienia do sprawy po stronie PEC „Legionowo”.
7. Koszty czynności określone w ust. 1-6, jak też ewentualne koszty ustanowienia ograniczonych praw
rzeczowych, w tym płatności na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości - nie
obciążają PEC „Legionowo”.
§ 10
1. Odbiorca dołoży wszelkich starań aby dostarczyć PEC „Legionowo”, w terminie do dnia …………r.,
sporządzonych w formie aktów notarialnych oświadczeń właścicieli (wieczystych użytkowników)
innych nieruchomości, przez które przebiegać będzie budowane w ramach Umowy przyłącze sieci
ciepłowniczej, ustanawiających na rzecz PEC „Legionowo” na czas nieokreślony nieodpłatną służebność
przesyłu o treści wskazanej w §9 ust. 1.
2. Do czasu dostarczenia aktów notarialnych, o którym mowa w ust. 1, Odbiorca zobowiązuje się zapewnić
zgody właścicieli, o których mowa w ust. 1, na nieodpłatne wchodzenie na ich nieruchomości, w celu
położenia, przeglądu, konserwacji, naprawy bądź wymiany przyłącza sieci ciepłowniczej.
§ 11
1. PEC „Legionowo” zobowiązuje się do podpisania z Odbiorcą umowy sprzedaży ciepła do budynku,
o którym mowa w §2 ust.2 na czas nieoznaczony, po zakończeniu i odebraniu robót związanych
z budową przyłącza sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego oraz po złożeniu przez Odbiorcę w PEC
„Legionowo” wypełnionego „Wniosku odbiorcy – zamówienie mocy cieplnej”, stanowiącego załącznik
nr 1 do umowy sprzedaży ciepła.
2.

Odbiorca zobowiązuje się do podpisania z PEC „Legionowo” umowy sprzedaży ciepła do budynku,
o którym mowa w §2 ust.2 na czas nieoznaczony, po zakończeniu i odebraniu robót związanych
z budową przyłącza sieci ciepłowniczej i węzła cieplnego, do złożenia w PEC „Legionowo”
wypełnionego „Wniosku odbiorcy – zamówienie mocy cieplnej” zgodnego z dokumentacją techniczną
przyłączanych węzła cieplnego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy sprzedaży ciepła oraz do poboru
ciepła
- docelowego odbioru ciepła w terminie do dnia ……………r.
§ 12

1. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy w trakcie jej realizacji to jest do dnia
określonego w §11 ust. 2. Umowy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz PEC „Legionowo” kary umownej w kwocie stanowiącej 50%
udokumentowanych kosztów poniesionych przez PEC „Legionowo” związanych z realizacją Umowy.
2. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy w trakcie jej realizacji to jest do dnia
określonego w §11 ust. 2. Umowy z przyczyn leżących po stronie PEC „Legionowo”, PEC „Legionowo”
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w kwocie stanowiącej 100%

-8-

udokumentowanych kosztów poniesionych przez Odbiorcę oraz mających bezpośredni związek
z realizacją niniejszej Umowy.
3. Całkowity koszt netto poniesiony przez PEC „Legionowo” na realizację niniejszej Umowy zostanie
ustalony na podstawie obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez PEC
„Legionowo” według stawek i narzutów w wysokości nie wyższej niż średnie ceny Secocenbud dla
rejonu warszawskiego.
4. W przypadku zbycia przez Odbiorcę nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 2 lub jej części, albo
budynku posadowionego na tej nieruchomości lub lokali w tym budynku – Odbiorca zobowiązuje się do
zbycia wyłącznie na rzecz podmiotów lub osób, które przejmą na siebie solidarnie zobowiązania
Odbiorcy wynikające z umowy sprzedaży ciepła zawartej z PEC „Legionowo” oraz zobowiązania
Odbiorcy, o których mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku zbycia nieruchomości, jej części, budynku
lub lokali w budynku, o którym mowa w §2 ust. 2 przed dniem zawarcia umowy sprzedaży ciepła,
Odbiorca zobowiązuje się, iż nabywca lub nabywcy przejmą na siebie solidarnie całość zobowiązań
Odbiorcy wynikających z niniejszego paragrafu.
5. W przypadku, gdy nabywca lub nabywcy nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 2 lub jej części, albo
budynku posadowionego na tej nieruchomości lub lokali w tym budynku nie przejmą na siebie
zobowiązań Odbiorcy wynikających z niniejszej Umowy zawartej z PEC „Legionowo”, zobowiązanym
z tytułu tych powyższych zobowiązań pozostanie Odbiorca., a PEC „Legionowo” będzie miał prawo
dochodzić od Odbiorcy wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Umowy.
§13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy wskazane w § 1 Umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby PEC „Legionowo”.
3. W związku z zawarciem niniejszej umowy Odbiorca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec PEC
„Legionowo” Sp. z o.o. i jej następców prawnych wynikających z usytuowania infrastruktury
ciepłowniczej PEC „Legionowo” na nieruchomość o której mowa w § 2.
§14
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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Załącznik nr 1
Ogólne wymagania odnośnie pomieszczenia węzła cieplnego.
Pomieszczenie węzła cieplnego powinno spełniać wymagania określone w normie
PN-B-02423, a w szczególności:
1. Pomieszczenie węzła powinno być zlokalizowane przy ścianie zewnętrznej budynku,
możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń.
2. Pomieszczenie węzła powinno być wydzielone i przeznaczone tylko na potrzeby
węzła cieplnego.
3. Minimalna wysokość pomieszczenia węzła powinna wynosić: min 2,0m dla węzłów
o mocy ≤75,0kW; min 2,2m dla mocy 75÷400kW włącznie; min 2,5m dla mocy
400÷1500kW włącznie i min 2,7m dla mocy > 1500kW.
4. Do pomieszczenia węzła powinien być zapewniony nieutrudniony, całodobowy
dostęp.
5. Zabezpieczenie okien przed włamaniem (jeżeli okna zostały zaprojektowane
w pomieszczeniu węzła) oraz założenie siatki.
6. Droga komunikacyjna do węzła powinna mieć oświetlenie elektryczne
oraz mieć co najmniej: szerokość 1,0m oraz wysokość 2,2m.
7. Drzwi do pomieszczenia węzła powinny być metalowe, otwierane pod naciskiem
od wewnątrz węzła o wymiarach: szerokość min 0,9m, wysokość min 2,0m.
Do montażu urządzeń, które nie mogą być, z uwagi na wymiary, wprowadzone drogą
komunikacyjną, należy zaprojektować inne rozwiązanie umożliwiające ich montaż.
8. Minimalne powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na dwufunkcyjne węzły
cieplne, w zależności od mocy powinna wynosić:
do 75kW – 13m2
75 ÷ 150kW – 18m2
150 ÷ 500kW – 26m2
500 ÷ 1000kW – 33m2
1000 ÷ 1500kW – 38m2
9. Dla dodatkowej funkcji c.t. podane wyżej powierzchnie należy zwiększyć o 5m2 .
10. Ściany i strop pomieszczenia węzła powinny być gładko otynkowane oraz
pomalowane na jasny kolor powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem
wilgoci.
11. Pomieszczenie węzła musi być wyposażone w wentylację grawitacyjną nawiewną
i wywiewną oraz w zależności od potrzeby, w wentylację mechaniczną.
Krotność wentylacji powinna zapewniać nie przekraczanie w pomieszczeniu węzła
w okresie zimowym i letnim temperatury + 35oC.
12. Pomieszczenie węzła powinno mieć oświetlenie dzienne i elektryczne.
13. Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do rozdzielnicy głównej w pomieszczeniu
węzła. Przekroje przewodów zasilających uzgodnić z nadzorem PEC Legionowo.
Rozdzielnica elektryczna w obudowie IP55 wyposażona w: wyłącznik główny
FR-3x25A, zabezpieczenie przepięciowe trójfazowe klasy C,

zabezpieczenia dla urządzeń węzła B 3x16A,zabezpieczenie oświetlenia węzła
Bx10A plus selektywny wyłącznik różnicowo prądowy, zabezpieczenie gniazda 230V
Bx16A plus selektywny wyłącznik różnicowo prądowy. Dodatkowe
zabezpieczenie Bx10A jako rezerwa.
Instalacja elektryczna w pomieszczeniu węzła wykonana na tynku w rurkach PCV.
Oprawy oświetleniowe porcelanowe WOS-100.
Wątpliwości dotyczące instalacji elektrycznej pomieszczenia węzła należy uzgadniać z
nadzorem PEC Legionowo.
14. Do pomieszczenia węzła musi być doprowadzona bieżąca woda.
Przewód wodociągowy powinien być zakończony zaworem wyposażonym w złączkę
do węzła, usytuowanym nad zlewem.
15. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji z pomieszczenia węzła należy wykonywać
z zastosowaniem studzienki schładzającej, do której będą włączone wpusty
podłogowe. Odpływ powinien być zabezpieczony przed cofnięciem się ścieków
w przypadku włączenia do kanalizacji ogólnospławnej. W studzience schładzającej
należy zainstalować pompę zatapialną z wyłącznikiem pływakowym oraz włączyć ją
do instalacji kanalizacyjnej.
16. Wprowadzenie i wyprowadzenie instalacji odbiorczych (wewnętrznych) do
pomieszczenia węzła i jej doprowadzenie do zaworów przed rozdzielaczami od
strony węzła, jeżeli rozdzielacze usytuowane są w pomieszczeniu węzła, bądź do
pierwszych zaworów odcinających od strony węzła.
17. Zainstalowanie, w uzgodnieniu z nadzorem PEC „Legionowo” Sp. z o.o. rozdzielaczy
wraz z osprzętem wg projektu, jeżeli rozdzielacze zostały przewidziane w projekcie
instalacji wewnętrznej c.o.
Przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego leży po stronie Odbiorcy.
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