UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTAWY CIEPŁA nr ……………..
zawarta w dniu …………… r.* pomiędzy
*wypełnia Sprzedawca

SPRZEDAWCĄ
TAURON Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000396345 - Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego Katowice-Wschód, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 104 348 500,00 zł
(wpłacony w całości), posiadającą NIP 9542732017
reprezentowaną przez:
Imię i nazwisko

Funkcja

Źródło reprezentacji

a ODBIORCĄ

1.

Nazwa

2.

Osoby upoważnione
do reprezentacji,
podpisujące umowę

3.

NIP

4.

REGON

5.

KRS
lub inny rejestr

6.

Kapitał zakładowy

7.

Adres siedziby

8.

Adres
korespondencyjny
(jeśli jest inny niż
wymieniony w pkt 7)

9.

Dane kontaktowe
telefon, e-mail, fax

Telefon
Fax
e-mail
O następującej treści:
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż ciepła, nośnika ciepła oraz świadczenie usług
przesyłowych na rzecz Odbiorcy dla potrzeb oraz w ilościach wynikających z zamówionej
mocy cieplnej i określonych w załączniku „Zamówienie Mocy Cieplnej” zwanym dalej
Załącznikiem nr 1 CZĘŚĆ "A" oraz na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach
Umowy zwanych dalej OWU, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Odbiorca zamawia, a Sprzedawca zapewnia zamówioną moc cieplną dla poszczególnych
obiektów i rodzajów potrzeb cieplnych w wielkościach określonych w Załączniku nr 1 CZĘŚĆ
"A".
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć ciepło dla celów określonych w Załączniku nr 1
CZĘŚĆ "A" za pośrednictwem nośnika ciepła o temperaturze:
a. w sezonie grzewczym - zmiennej, zależnej od warunków atmosferycznych,
przedstawionej w Tabeli/l regulacyjnej/ych stanowiącej/cych załącznik/i nr 3. do
niniejszej Umowy Kompleksowej Dostawy Ciepła,
b. w sezonie letnim – o temperaturach zasilania do 70oC i powrotu 35oC, jeśli w sezonie
letnim obowiązują inne temperatury Sprzedawca określa je w Załączniku nr 1
CZĘŚĆ "B" - Warunki dostawy ciepła.
4. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru ciepła do celów określonych w Załączniku nr 1 CZĘŚĆ
"A" , w terminach i na warunkach określonych w Umowie.
5. Odbiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania należności wynikających z Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami.
6. Za miejsce dostarczania ciepła przyjmuje się Granicę eksploatacji, którą określono w
Załączniku nr 1 CZĘŚĆ "B".
7. Wszelkie zmiany Umowy Kompleksowej Dostawy Ciepła wymagają formy pisemnej za
wyjątkiem Taryf dla ciepła oraz przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. Zmiana treści OWU nie wymaga zachowania formy pisemnej i będzie dokonywana na
zasadach określonych w OWU.
8. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
9. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie
Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy lub Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zgodnie z właściwością.
10. Umowę Kompleksową Dostawy Ciepła sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
11. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia …………. r. (opcjonalnie: od
daty zawarcia)
12. Jeżeli wykonanie niniejszej umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych
osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy,
która ją zastąpi.
13. W związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO,
Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Odbiorcy (imię, nazwisko, PESEL, adres
zamieszkania/korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail). Klauzula informacyjna dotycząca
m. in. zakresu przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania danych oraz praw
osoby, której dane dotyczą stanowi Załącznik nr 6.
14. Odbiorca w przypadku wyrażenia zgód na przesyłanie informacji handlowych drogą
elektroniczną lub marketing bezpośredni (Załącznik nr 7) lub zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych (Załącznik nr 8) , każdą z ww. zgód może w dowolnym
czasie odwołać.
15. W przypadku niezłożenia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 9, bezpłatne wiadomości
zawierające informacje o awariach, planowanych przerwach w dostawie ciepła, zakłóceniach
pracy sieci, powiadomienia o zmianach taryfy oraz inne informacje techniczne będą
przesyłane na dane wskazane w komparycji Umowy.
16. Odbiorca zobowiązuje się dostarczyć oświadczenie o statusie przedsiębiorcy zgodnie z
ustawą z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych. W przypadku niepodpisania Załącznika nr 10 lub niedokonania wyboru w
zakresie zawartego w nim zapisu opcjonalnego („posiada/nie posiada”) przyjmuje się, że
Odbiorca nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy.

17. Integralną część Umowy stanowią:
a. Załącznik nr 1 CZĘŚĆ "A" – Zamówienie mocy cieplnej,
b. Załącznik nr 1 CZĘŚĆ "B" - Warunki dostawy ciepła
c. Załącznik nr 2 – Ogólne Warunki Umowy,
d. Załącznik/i nr 3 – Tabela/e regulacyjna/e określona/e w Załączniku nr 1 CZĘŚĆ "B",
e. Załącznik nr 4 – Wyciąg z Taryf dla Ciepła Sprzedawcy oraz producentów i/lub
dystrybutorów ciepła, obcych tj. przedsiębiorców produkujących i/lub przysyłających
ciepło na rzecz Sprzedawcy dla potrzeb Odbiorcy,
f. Załącznik nr 5 – Wzorzec wniosku o zmianę zamówionej mocy cieplnej,
g. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna Sprzedawcy w związku z obowiązkami
wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO),
h. Załącznik nr 7 – Oświadczenie w przedmiocie zgód na przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną lub marketing bezpośredni,
i. Załącznik nr 8 – Oświadczenie w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych,
j. Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące przesyłania wiadomości e-mail i/lub SMS,
k. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy.
18. Odbiorca oświadcza, iż podpisując Umowę Kompleksową Dostawy Ciepła zapoznał się i
przyjmuje treść załączników wymienionych w punkcie 17.
19. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia ostatniego z podpisów Stron. Sprzedawca
składa podpis jako ostatni.
20. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe
osób zatrudnionych przez Odbiorcę lub współpracujących z Odbiorcą na innej podstawie (w
szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko), które zostaną
udostępnione przez Odbiorcę Sprzedawcy.
21. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych
osób, o których mowa w ust. 20 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych są dostępne na stronie internetowej pod
adresem:
https://www.tauron-cieplo.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-i-ichpracownikow-wspolpracownikow Odbiorca jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu
udostępnienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Odbiorca:
Data i podpis

Sprzedawca:
Data i podpis

