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Dane identyfikujące przedsiębiorcę 
Podmiotem świadczącym usługę jest ENERGA Ciepło Ostrołęka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Ostrołęce (kod pocztowy: 07-410), przy ul. Celnej 13, o kapitale zakładowym w wysokości 13.919.000,00 złotych, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058898, dla której akta 
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                          
o numerach:  NIP 785-00-00-309, REGON 550398985, numerze telefonu (29) 760 32 91-94                                  
(dalej jako: Dostawca). 
 
Przedmiot umowy 
Przedmiotem umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych (dalej jako: Umowa) jest świadczenie usługi 
kompleksowej przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy, polegającej na sprzedaży energii cieplnej oraz zapewnieniu 
świadczenia usługi przesyłania i dystrybucji energii cieplnej (ciepła) do obiektów i na potrzeby wskazane przez 
Odbiorcę w ilości przez niego zamówionej. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru energii cieplnej oraz terminowej 
zapłaty Dostawcy należności z tytułu zaopatrzenia w ciepło zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
przepisami. 
 
Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Dostawcę 
Ciepło dostarczane będzie w sposób ciągły za pośrednictwem nośnika w postaci gorącej wody o zmiennej 
temperaturze, zależnej od warunków atmosferycznych, regulowanej według zasad ustalonych dla systemu 
ciepłowniczego Dostawcy (Tabela regulacyjna dostępna na stronie internetowej Dostawcy 
http://www.EnergaCieploOstroleka.pl/pliki.xml).  
Dostarczanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń i wentylacji jest sezonowe. Termin rozpoczęcia i przerwania 
dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania określa Odbiorca. 
Dla przygotowania ciepłej wody i technologii dostawa energii cieplnej jest całoroczna, z przerwą na czas trwania 
remontu sieci cieplnej.  
 
Czas trwania umowy 
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 
 
Sposób porozumiewania się 
Strony mogą kontaktować się za pomocą następujących środków: 

1) poczty tradycyjnej (adres Dostawcy podano na wstępnie niniejszej informacji), 
2) telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (29) 766 31 00, (29) 760 55 09   lub na podany                    

przy zawieraniu umowy numer telefonu Odbiorcy, 
3) poczty e-mail (adres Dostawcy: CieploOstroleka@energa.pl), 
4) za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Dostawcy pod adresem: 

http://www.EnergaCieploOstroleka.pl/form_k.xml 
 
Wynagrodzenie za usługi 
Wynagrodzenie za usługi Dostawcy obejmuje następujące opłaty: 

1) opłata stała za zamówioną moc cieplną pobierana w każdym miesiącu, stanowiąca iloczyn zamówionej 
przez Odbiorcę mocy cieplnej oraz ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, określonej                   
w Taryfie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce (dalej jako: Wytwórca); 

2) opłata za ciepło, pobierana w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowiąca iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej, określonej w Taryfie Wytwórcy; 

3) opłata za nośnik ciepła, pobierana w każdym miesiącu, w  którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowiąca 
iloczyn ilości nośnika ciepła oraz ceny nośnika dla danej grupy taryfowej, określonej w Taryfie Wytwórcy; 

4) opłata stała za usługi przesyłowe  - pobierana w każdym miesiącu, stanowiąca iloczyn zamówionej mocy 
cieplnej oraz stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej, określonej w Taryfie 
Dostawcy; 

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe  - pobierana w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór ciepła, 
stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej 
grupy taryfowej, określonej w Taryfie Dostawcy. 
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Z uwagi na fakt, iż wysokość opłat wskazanych w pkt 2, 3 i 5, zależna jest od ilości pobranej energii cieplnej                        
lub nośnika ciepła, ustalanej w oparciu odpowiednio o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub wodomierza, 
nie jest możliwe określenie całkowitego wynagrodzenia Dostawcy. 
  
Aktualna Taryfa Wytwórcy dostępna jest w siedzibie Dostawcy. Na gruncie Taryfy Wytwórcy Odbiorca                                  
jest kwalifikowany do grupy taryfowej W. 
Aktualna Taryfa Dostawcy dostępna jest na stronie internetowej Dostawcy pod adresem 
http://www.EnergaCieploOstroleka.pl/cenniki.xml oraz w siedzibie Dostawcy. Na gruncie Taryfy Dostawcy Odbiorca 
jest kwalifikowany do grupy taryfowej W. 
 
Obie Taryfy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
Stawki opłat określone w Taryfach powiększane będą każdorazowo o podatek od towarów i usług w obowiązującej 
stawce. 
Rozliczenia dokonywane będą w cyklach jednomiesięcznych. 
 
Dodatkowe koszty 
Odbiorca zobowiązany jest także do uiszczenia wynagrodzenia za dodatkowe usługi świadczone przez Dostawcę                   
na zlecenie Odbiorcy m.in. takie jak: 
- zrzut i uzupełnienie wody w instalacji na wniosek Odbiorcy, 
- dodatkowe przerwanie lub wznowienie dostawy ciepła na wniosek Odbiorcy  
- nieuzasadnione wezwanie pogotowia ciepłowniczego lub pracowników obwodu,  
- zmiana nastaw sterowników lub regulatorów na wniosek Odbiorcy, 
- zabezpieczenie przed dalszymi skutkami awarii na instalacji wewnętrznej Odbiorcy, 
- udrożnienie filtrów w węźle Odbiorcy, 
- wymiana uszczelki w węźle Odbiorcy, 
- uruchomienie sprawnej pompy obiegowej lub cyrkulacyjnej na wniosek Odbiorcy, 
- przegląd węzła wraz z oceną stanu technicznego poszczególnych urządzeń na wniosek Odbiorcy, 
- sporządzenie zestawienia, rejestru na wniosek Odbiorcy.  
 
Wynagrodzenie za wyżej wymienione usługi płatne będzie w wysokości wynikającej z cennika Dostawcy, 
powiększonej o koszty materiałów i podatek od towarów i usług. Cennik dostępny jest na stronie internetowej 
Dostawcy (http://www.EnergaCieploOstroleka.pl/cenniki.xml). 
Usługi nie ujęte w cenniku wyceniane będą indywidualnie.  
 
Ponadto, w przypadkach określonych w Umowie Odbiorca może zostać obciążony kosztami wznowienia dostarczania 
energii cieplnej oraz wykonania ekspertyzy układu pomiarowo-rozliczeniowego. 
 
Odpowiedzialność Dostawcy za jakość świadczenia 
Dostawca odpowiada za zapewnienie niezawodności i ciągłości dostarczania energii, parametry jakościowe nośnika 
ciepła, standardy jakościowe obsługi odbiorców, dotrzymanie warunków umowy na zasadach określonych                          
w Umowie, Taryfie Dostawcy oraz ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne, Rozporządzeniu 
Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. r. w sprawie  szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Ministra Pracy i Polityki Społecznej                   
z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. 
 
Procedura składania reklamacji 
Reklamacje dotyczące wykonania przez Dostawcę Umowy, w tym dotyczące obliczenia wynagrodzenia za usługi, 
można zgłosić: 

 na piśmie na adres Dostawcy określony powyżej, 
 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: CieploOstroleka@energa.pl, 
 telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta (29) 766 31 00 lub (29) 760 55 09. 
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Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
 imię i nazwisko Odbiorcy, 
 jeśli Odbiorca jest reprezentowany przez pełnomocnika – imię i nazwisko pełnomocnika oraz kopię 

dokumentu potwierdzającego fakt udzielenia pełnomocnictwa i jego zakres; w przypadku powzięcia przez 
Dostawcę wątpliwości dotyczących istnienia lub zakresu umocowania, Dostawca ma prawo skierować do 
Odbiorcy lub osoby podającej się za jego pełnomocnika wezwanie do okazania oryginału dokumentu,                     
o którym mowa powyżej; 

 dane dotyczące Umowy – w szczególności datę jej zawarcia oraz jej numer, 
 dane kontaktowe Odbiorcy (np. nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji), 
 przedmiot reklamacji, 
 żądanie Odbiorcy dotyczące reklamacji. 

 
Jeśli dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Dostawca zwróci się do Odbiorcy  o ich uzupełnienie                     
we wskazanym zakresie. 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Dostawcę w terminie:  
a) 12 godzin - w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji                   
o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,  
b) 14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje Odbiorców składane na piśmie oraz odpowiedzi                     
na reklamacje, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,  
c) 30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje Odbiorców składane na piśmie, które wymagają 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.  
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i przedstawiany jest Klientowi w wykonaniu 
obowiązków określonych w art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.                     
poz. 827). 
 
 
Oświadczenie Konsumenta 
 
Niniejszym oświadczam, iż otrzymałem/am Informację dotyczącą umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług 
przesyłowych. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że zawarcie umowy pociągać będzie za sobą obowiązek zapłaty oraz że część opłat 
określonych w Umowie ma charakter stały, co oznacza, że opłaty te pobierane są za każdy okres rozliczeniowy, 
niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym miał miejsce pobór energii cieplnej lub nośnika ciepła.  
 
 
 
 


