
 

 

ZBILK.IZ.BB.241.25.2021       Załącznik nr 2 
 
 
 
 

Wzór Umowy 
na odczyt i rozliczanie ciepłomierzy c.o. 

 
zawarta w dniu ………………….r. w Gdyni pomiędzy: 
Gminą Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu (z siedziba w Gdyni (81-382) przy Al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326), Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni 
jednostka budżetowa (Gdynia 81-332, ul. Hugo Kołłątaja 1) reprezentowaną przez Dyrektora jednostki 
Katarzynę Tylingo - Chmielewską, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
Adres do korespondencji: 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni  
Ul. Hugo Kołłątaja 1 
81-332 Gdynia 
 

a   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
zwaną dalej WYKONAWCĄ 
 
Zamówienie  klasyczne,  którego  wartość  jest  mniejsza  niż  130.000złotych  –  sygn.  postępowania 
ZBILK.IZ.BB.241.25.2021. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie odczytów i indywidualnego rozliczania kosztów zużycia 
ciepła na podstawie wskazań ciepłomierzy dla każdego użytkownika w nieruchomościach 
Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy za cztery sezony grzewcze (w 
roku 2021,2022,2023 i 2024). 

2. Nieruchomością w tym pojęciu jest budynek, część budynku lub kompleks budynków, który 
rozliczany jest na podstawie zbiorowego licznika ciepła, wodomierza lub innego urządzenia do 
pomiaru kosztów łącznych. 

3. WYKONAWCA może zlecić wykonanie przedmiotu umowy w całości bądź w części osobie trzeciej, 
bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej WYKONAWCA ponosi 
odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość wykonania prac objętych niniejszą umową przez 
tę osobę. 

 
§ 2 

Obowiązki WYKONAWCY 
1. WYKONAWCA sporządzi niezbędną dokumentację i komputerową bazę danych na potrzeby 

prowadzenia indywidualnych rozliczeń zużycia c.o. 
2. WYKONAWCA poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie odczytu urządzeń 

pomiarowych 
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  

3. W przypadku braku możliwości dotarcia do lokalu w terminie podstawowym odczytu, WYKONAWCA 
przekaże Zamawiającemu wykaz mieszkań/pomieszczeń, w których odczyty nie zostały wykonane. 
Zamawiający ustali termin udostępnienia tych lokali z WYKONAWCĄ w terminie nie dłuższym niż 7 
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dni od daty pisemnego zgłoszenia. WYKONAWCA podejmie trzykrotnie próbę wykonania odczytu w 
miejscach montażu urządzeń.  

4. W przypadku jeśli konieczny byłby odczyt w miejscach montażu ciepłomierzy odczyty uznaje się za 
zakończone po przeprowadzeniu 3 prób odczytu. Lokale nieodczytane zostaną rozliczone w sposób 
wskazany przez Zamawiającego. 

5. WYKONAWCA sporządzi na podstawie odczytów i danych Zamawiającego (kosztów, powierzchni 
mieszkalnych itd.) indywidualne rozliczenie dla każdego mieszkańca/użytkownika oraz całkowite 
zestawienie dla Zamawiającego. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy. 

6. Odczyty będą przeprowadzone do 5-tego dnia miesiąca stycznia każdego roku. Wskazany termin 
odczytu może ulec zmianie, o ile obie strony umowy pisemnie wyrażą na to zgodę. 

7. Dla mieszkań i lokali użytkowych, w których nie zostały zainstalowane ciepłomierze, wartości zużycia 
zostaną określone według stawek ryczałtowych dostawcy ciepła, liczonych od powierzchni 
mieszkania lub w inny sposób wskazany przez Zamawiającego. 

8. Rozliczenie wstępne zostanie sporządzone w ciągu 6 tygodni od otrzymania od Zamawiającego 
wszystkich danych niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowego rozliczenia. 

9. Po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego rozliczenia wstępnego WYKONAWCA przystąpi do 
wydruku indywidualnych kart rozliczeniowych dla każdego użytkownika lokalu oraz całkowitego 
zestawienia dla Zamawiającego.  

10. Jeżeli wskutek nieprzekazania przez Zamawiającego wszystkich danych niezbędnych do rozliczenia  
w 6 miesięcy po dokonanym odczycie, względnie po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego,         
nie będzie możliwe przeprowadzenie rozliczenia w całości bądź w części, WYKONAWCY przysługuje 
ustalona w umowie zapłata w pełnej wysokości. 

11. WYKONAWCA dostarczy zamawiającemu odczyty ciepłomierzy w ciągu 14 dni licząc od dnia 
odczytu. 

12. WYKONAWCA zobowiązuje się przestrzegać postanowień, dotyczących zachowania tajemnicy i 
ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz 
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

 
§3 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający umożliwi WYKONAWCY dostęp do wszystkich mieszkań/powierzchni użytkowych 

celem corocznego odczytu ciepłomierzy. 
2. Zamawiający poinformuje użytkowników lokali poprzez wywieszenie ogłoszeń o planowanym 

terminie rozpoczęcia odczytu przynajmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.  
3. Zamawiający przekazuje wszystkie informacje dotyczące instalacji centralnego ogrzewania włącznie       

z dokumentacją techniczną. 
4. Zamawiający niezwłocznie informuje WYKONAWCĘ o zmianach nazwisk użytkowników, wymianie 

instalacji, bądź innych rzeczach, które mają bezpośredni wpływ na pomiar lub rozliczenie.  
5. Zamawiający przekazuje WYKONAWCY w ciągu trzech dni od daty otrzymania rozliczenia 

potwierdzenie jego przekazania.   
6. Zamawiający przekaże WYKONAWCY celem sporządzenia corocznych rozliczeń dane dotyczące 

wielkości i wartości zużytego ciepła, przedpłat mieszkańców na poczet kosztów ogrzewania, listy z 
powierzchnią lokali, regulamin rozliczania kosztów oraz inne dane niezbędne do przeprowadzenia 
prawidłowego rozliczenia. Dane te Zamawiający przekaże w formie elektronicznej w terminie do 2 
tygodni od zakończenia odczytów.  

7. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia do WYKONAWCY najpóźniej na 3 miesiące przed 
zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego aktualnego regulaminu rozliczania kosztów. 

8. Zamawiający jest zobowiązany do akceptacji rozliczenia wstępnego (bądź naniesienia ewentualnych 
uwag), nie później niż 2 tygodnie po otrzymaniu rozliczenia. Po tym terminie uznaje się, iż 
Zamawiający zaakceptował rozliczenie. 

9. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozliczenia wstępnego, Zamawiający nie może zgłaszać 
zastrzeżeń co do współczynników korekcyjnych. 

10. Wszelkie reklamacje lokatorów dotyczące rozliczeń Zamawiający przekaże do WYKONAWCY w 
ciągu miesiąca od dnia otrzymania indywidualnych kart rozliczeniowych. Zamawiający będzie 
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zwracał uwagę użytkownikom na termin składania reklamacji. Reklamacje złożone WYKONAWCY 
przez Zamawiającego po upływie miesięcznego terminu nie będą rozpatrywane. 

 
§4 

Wynagrodzenie 
1. Za odczyt wraz z rozliczeniem jednego lokalu z ciepłomierzem z odczytem radiowym zamawiający 

ureguluje należność w wysokości ….. zł. netto. 
2. Za odczyt wraz z rozliczeniem jednego lokalu z ciepłomierzem z odczytem zwykłym zamawiający 

ureguluje należność w wysokości …..  zł. netto  
3. Opłata za sporządzenie rozliczenia kosztów zużycia ciepła w lokalach nie wyposażonych w 

ciepłomierze lub w których nie dokonano odczytów jest równa opłacie za rozliczenie jednego 
ciepłomierza.  

4. Do cen wskazanych w pkt. 1, 2, 3 WYKONAWCA doliczy podatek VAT według stawki 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5. Podstawą dokonania zapłaty jest faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ, płatna na rachunek 
bankowy podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia.  

6. Faktury wystawiane będą przez WYKONAWCĘ z uwzględnieniem poniższych danych: 
Nabywca: Gmina Miasta Gdyni 
Al. Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 
NIP: 5862312326 
Odbiorca: 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa 
Ul. Hugo Kołłątaja 1 
81-332 Gdynia 

7. Ustalone wynagrodzenie będzie co roku waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za ubiegły rok.  

8. Waloryzacja cen, o której mowa w pkt. 7 nie wymaga zmiany umowy i sporządzania w tym 
względzie odrębnego aneksu. Podstawą waloryzacji cen są ceny obowiązujące w poprzednim 
roku. 

9. Wartość całkowita umowy za przeprowadzenie odczytu wraz z rozliczeniem podzielników 
wynosi    ……. zł / netto/ co daje  ……… zł /brutto/. 
 

10. Budynki, które zostały włączone do umowy lub wyłączone z umowy na podstawie &1 ust.5 będą 
rozliczane na podstawie wynagrodzenia opisanego w & 4 ust.1 lub 2. 

11. W przypadku braku zgłoszenia numeru rachunku bankowego w US właściwym dla podmiotu, 
płatność za wystawioną fakturę będzie wstrzymana do momentu pojawienia się numeru konta w 
wykazie Ministerstwa Finansów zwanym Wykazem podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT nierejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

 
 
§5 

Gwarancje 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych opracowań reklamacji dotyczących 

rozliczania  zużycia ciepła,  jeśli te zostały błędnie sporządzone przez WYKONAWCĘ. Dotyczy to 
wszystkich reklamacji, które zostaną przekazane w formie pisemnej w ciągu okresu podlegającego 
reklamacji zgodnie z § 3 pkt. 9 niniejszej umowy do WYKONAWCY. 

2. Z uwagi na całościowy charakter rozliczenia kosztów ogrzewania lokatorów w oparciu o koszty na 
dany węzeł cieplny, ewentualne nadpłaty / niedopłaty lokatorów wynikłe z uzasadnionych reklamacji 
zostaną uwzględnione przy rozliczeniu w następnym okresie rozliczeniowym. 

§6 
Czas trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  01.01.2022r do 30.06.2025r. Umowa może być 
wypowiedziana przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
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§7 
Inne postanowienia 

1. W przypadkach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

2. Jeśli treść niniejszej umowy narusza jakieś postanowienie ustawy, nie traci ona w całości mocy 
obowiązującej, lecz niedozwolona część składowa umowy zastąpiona zostanie przez dopuszczalną, 
która jest zgodna z obowiązującym prawem. 

3. Załącznik nr 1 jest integralną częścią składową niniejszej umowy.  
4. Wszystkie wynikające z tej umowy sprawy sporne regulowane będą przez właściwy rzeczowo Sąd  

dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
5. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej jako aneksy do tej umowy pod 

rygorem nieważności. 
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

WYKONAWCY 2 egzemplarze dla  ZAMAWIAJĄCEGO . 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 1. do Umowy Nr: ………………../2021 
Załącznik składa się z 1 strony. 

 
 

 

WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WYPOSAŻONYCH W 
CIEPŁOMIERZE I PODZIELNIKI KOSZTÓW 

LP. NAZWA BUDYNKÓW 
ILOŚĆ 

LOKALI 
ILOŚĆ 

CIEPŁOMIERZY  

RODZAJ ODCZYTÓW 

RADIOWY  ZWYKŁY 

1 Kalksztajnów 11 5 6 6   

2 Chwarznieńska 6 84 84 84   

3 Chwarznieńska 8 84 84 84   

4 Chylońska 76 3 3   3 

5 J.Wiśniewskiego 9 6 6 6   

6 Opata Hackiego 31  85 85 85   

7 Zamenhofa 9 85 85 85   

8 Zamenhofa 13 85 85 85   

9 Dembińskiego 14 5 5   5 

10 Dembińskiego  14 II  1 1   1 

11 Dickmana 38  85 85   85 

12 Radtkego Wójta 44 10 10   10 

13 Warszawska 11  5 6   6 

14 Ujejskiego 23 12 12   12 

15 Zielona 32 A i B  25 25   25 

16 Kalksztajnów 3  6 6 6   

17 Wileńska 93   10 10 10   

18 Waszyngtona 28-30  32 32 32   

RAZEM 628 630 483 147 

 
 
 
 
 
 
         

 


