
 

ZAŁĄCZNIK NR 1             
DO UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA  
I ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZESYŁOWEJ 
F-03-4.01.00.04 wyd. 11 – 01.2023  

 

 
 

ZAMÓWIENIE / AKTUALIZACJA ZAMÓWIENIA**) DOSTAWY CIEPŁA 
Z DNIA __________________ r. DO UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA I ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZESYŁOWEJ  
NR _______________________  Z DNIA _________________ r. 

UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA / USŁUGOWA**) 

NR ______________________________________________  Z DNIA __________________ r.  

1.0 DANE OGÓLNE 

1.1  Oznaczenie odbiorcy 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 nazwa osoby prawnej / jednostki organizacyjnej / nazwa przedsiębiorcy / nazwisko i imię osoby fizycznej 

______________________________________________________________________________________ 
adres siedziby osoby prawnej / jednostki organizacyjnej / przedsiębiorcy/adres zameldowania osoby fizycznej – ulica, nr domu, lokalu 
 

__________            _____________________  
kod pocztowy miejscowość 
 

1.2 Miejsce odbioru ciepła  

______________________________________________________________________________________ 
miejscowość 

___________________________________________________________________________________ 
ulica, nr budynku, lokalu 
 

1.3 Nr księgi wieczystej, nr działki dla miejsca odbioru ciepła: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
1.4 Przeznaczenie budynku*)  -   mieszkalne,       niemieszkalne (użytkowe) 
 
1.5 Charakterystyka budynku*): 1.5.1 rodzaj budynku:   budynek stary     
      budynek nowy  
      budynek docieplony     
      budynek z dodatkowym źródłem ciepła 

   1.5.2 ilość kondygnacji  ___________ 

   1.5.3 ilość mieszkań ___________ 

   1.5.4 ilość mieszkańców  ___________ 

1.6 Wnioskowana data rozpoczęcia dostawy ciepła*) / data obowiązywania zamówienia/aktualizacji**) : 

  dla centralnego ogrzewania  od dnia         ____________________________ 

  dla podgrzania wody użytkowej od dnia         ____________________________ 

  dla wentylacji   od dnia        ____________________________ 

  dla technologii   od dnia        ____________________________ 

2.0 DANE TECHNICZNE 

2.1 Kubatura 
 Kubatura ogrzewana płatnika    ______________________ [m3] 

 Nowa kubatura ogrzewana płatnika /dot. aktualizacji/ ______________________ [m3] 
2.2 Powierzchnia ogrzewana*)   

  lokale mieszkalne     ______________________ [m2]   

  nowa powierzchnia ogrzewana /dot. aktualizacji/  ______________________ [m2] 

  lokale niemieszkalne (użytkowe)  ______________________ [m2] 

 nowa powierzchnia ogrzewana /dot. aktualizacji/  ______________________ [m2] 

 

 



 

3.0  DANE ENERGETYCZNE 1. Moc umowna (zamówiona) *) 

  centralne ogrzewanie  _______________  [kW] 

  dla podgrzania wody użytkowej _______________  [kW] 

  dla wentylacji   _______________  [kW] 

  dla technologii   _______________  [kW] 

   2. Nowa moc umowna (zamówiona) /dot. aktualizacji/*) 

  centralne ogrzewanie  _______________  [kW] 

  dla podgrzania wody użytkowej _______________  [kW] 

  dla wentylacji   _______________  [kW] 

  dla technologii  _______________  [kW] 

3.1 Podstawa zmian gospodarki energetycznej budynku /dot. aktualizacji/ 
 
 CENTRALNE OGRZEWANIE 
3.1.1 Docieplenie: zakres ________________________________________________________________________________ 

 Docieplenie dachu/stropu:  ________ %,   

 docieplenie  ścian zewnętrznych:  ________ %  typ/grubość docieplenia _____________ cm 

 materiał wykorzystany do docieplenia __________________________________________________________________ 

3.1.2 Wymiana okien: Zainstalowano okna typu  ______________________________________________________________ 

 o współczynniku przenikania ciepła K = ___________ [W/m2k] 

 Dotychczasowe okna typu ____________________________________________________________________________,  

 o współczynniku przenikania ciepła K = __________ [W/m2k] wymienione w ___________ % 

3.1.3 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: akres ………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1.4 Przebudowa budynku: zakres ……………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 CIEPŁO DLA PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ 

3.2 Zmiana ilości zameldowanych osób: ………………………………………………………………………………………….. 
3.3 Zmiana ilości urządzeń odbiorczych ciepłej wody podłączonych do instalacji CWU: opis zmian …………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.0 Automatyczna regulacja dostarczanego czynnika grzejnego – wnioskowana przez Odbiorcę temperatura zewnętrzna (inna 
niż 17oC), przy której urządzenia automatycznej regulacji dostarczanego czynnika grzejnego będą automatycznie 

 włączały/wyłączały ogrzewanie obiektu określonego w pkt. 1.2 (proszę wpisać wnioskowaną temperaturę:) 
 
 

Załączam*)                           audyt energetyczny                               certyfikat energetyczny 

UWAGI ODBIORCY /jeżeli moc zamówiona jest mniejsza od obliczeniowej, należy podać powód zmniejszenia np.: modernizacja instalacji, docieplenie 
budynku, potwierdzone przez eksploatację OPEC odcięcie lub nie wykonanie części instalacji grzewczej, ciepłej wody lub wentylacji/:  

…………………………………………………………………….………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 

CZYTELNY PODPIS ODBIORCY 

 

 

……………………………………………. 
(data, podpis, pieczątka) 

*)  zakreślić właściwe   **) niepotrzebne skreślić 
 
Ad. pkt. 3.0 – w przypadku gdy ciepło pobierane będzie dla potrzeb klimatyzacji moc umowna (zamówiona) na ten cel winna być zgłoszona 
w ramach mocy umownej dla wentylacji. 
UWAGA:  Podstawą określenia mocy zamówionej (umownej) dla obiektu w zakresie c.o. i c.w.u. jest dokumentacja techniczna- instalacyjna. W przypadku 
zamówienia mocy o wartości mniejszej od obliczeniowej wynikającej z w/w dokumentacji, prosimy o przedstawienie uzasadnienia w postaci bilansu ciepła, audytu 
lub certyfikatu energetycznego. 
Informujemy, że w przypadku przekroczenia mocy zamówionej OPEC naliczy opłatę za zamówioną moc cieplną oraz opłatę stałą za usługi przesyłowe w sposób 
określony w Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło z późn. 
zm. 

 

               oC 


