UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Nr ⚫
zawarta w formie elektronicznej pomiędzy:

PGB Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gotarda
9, 02-683 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513626, posiadającą NIP: 5213674630, kapitał
zakładowy 1.569.000,00 zł, zwaną dalej „OSD”, którą reprezentują osoby podpisujące niniejszą Umowę
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwana dalej „Wytwórcą”, którą reprezentują osoby podpisujące niniejszą Umowę kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,

zwanymi dalej „Stronami”

§1
Postanowienia wstępne
1. Strony ustalają warunki niniejszej Umowy (zwanej dalej „Umową”) oraz zgodnie oświadczają, że:
a) Wytwórca prowadzi działalność gospodarczą, w której niezbędne jest korzystanie z Krajowego
Systemu Energetycznego w zakresie obejmującym usługi dystrybucji energii elektrycznej (zwane
dalej „usługami dystrybucji”) świadczone przez OSD,
b) OSD jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze wskazanej
w koncesji o której mowa w pkt. c);
c) OSD świadczy usługi dystrybucji na podstawie Koncesji na dystrybucję energii elektrycznej
wydanej przez Prezesa URE z dnia 13.07.2017, o sygn. DRE.WOSE.4711.15.5.2017.BT wraz z
późniejszymi zmianami na okres do dnia 31.12.2030 na obszarze właściwym dla Instalacji
Odnawialnego Źródła Energii;
2. Usługi dystrybucji świadczone przez OSD są realizowane na podstawie:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktów wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy,
b) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c) rozporządzeń wydanych na podstawie art. 59 lub art. 61 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego
energii elektrycznej, (zwanych dalej „Kodeksami sieci”);
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przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich podmiotów korzystających z tych usług,
na warunkach ustalonych w:
1) Umowie,
2) metodach, warunkach, wymogach i zasadach przyjętych na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku
wewnętrznego energii elektrycznej i Kodeksów sieci;
3) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP);
4) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGB Dystrybucja sp. z o.o („IRiESD”),
5) Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE (zwanej dalej „Taryfą”).
6) Instrukcji Współpracy Ruchowej Wytwórcy („IWR”);
7) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (dalej: OSDp) do którego OSD jest przyłączony.
3. Strony zobowiązują się stosować do postanowień zawartych w IRIESP i IRiESD, w zakresie w jakim
dokumenty te dotyczą Wytwórcy lub OSD. Zmiany IRIESP lub IRiESD dokonane po wejściu w życie
Umowy w okresie obowiązywania Umowy obowiązują Strony bez konieczności sporządzenia
Aneksu do Umowy. Nie wyłącza to obowiązku Stron zawarcia Aneksu do Umowy w przypadku
powołanym w § 15 ust. 11 Umowy.
4. Załączniki oznaczają wszystkie załączniki do niniejszej Umowy, stanowią one integralną część
niniejszej Umowy oraz mają taką samą moc i wywołują takie same skutki jak postanowienia Umowy.
Wszystkie odniesienia do niniejszej Umowy odnoszą się również do Załączników. W przypadku
sprzeczności pomiędzy postanowieniami Załączników a postanowieniami Umowy, wiążące są
postanowienia Umowy.
5. Wszystkie inne określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy, a niezdefiniowane w treści Umowy
posiadają znaczenie określone w dokumentach i aktach prawnych przywołanych w § 2 Umowy.

§2
Definicje
1. Grupa przyłączeniowa – grupa Odbiorców, sklasyfikowana według kryteriów określonych
w Ustawie;
2. Grupa taryfowa – grupa Odbiorców, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat
i warunków ich stosowania, sklasyfikowana według kryteriów określonych w Taryfie;
3. Infrastruktura Przyłączeniowa - oznacza całą infrastrukturę niezbędną do wyprowadzenia mocy
z Instalacji Odnawialnego Źródła Energii, na którą składają się:
a)
b)
c)
d)
e)

odcinek linii 15 kV;
rozdzielnia 15 kV;
transformator 0,4/15 kV;
rozdzielnia 0,4 kV;
odcinek linii 0,4 kV wraz z urządzeniami, instalacjami i obiektami towarzyszącymi;

4. Instalacja Odnawialnego Źródła Energii - należy przez to rozumieć instalacje odnawialnego źródła
energii będące własnością Wytwórcy, opisane w Załączniku Nr 1;
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5. IRiESD lub Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGB Dystrybucja/OSD – instrukcja,
o której mowa w Ustawie, dostępna na stronie internetowej OSD; zmiana IRiESD dokonywana
w trybie w niej wskazanym, zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności Ustawą,
6. IRiESP lub Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP – instrukcja, o której mowa
w Ustawie,
7. IWR – instrukcja współpracy ruchowej sieci i instalacji należących do Wytwórcy, który jest
przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV i jest zaliczony
do II, III lub VI grupy przyłączeniowej, a także w uzasadnionych przypadkach inny podmiot
wskazany przez OSD- uzgodniona ze służbami ruchowymi OSD,
8. Miejsce dostarczania lub MD – punkt w sieci, do którego dostarczana jest energia elektryczna,
będący jednocześnie miejscem odbioru tej energii;
9. Moc przyłączeniowa – moc czynna planowana do pobrania lub wprowadzenia do sieci, określona
jako wartość maksymalna wyznaczona w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich
wartości tej mocy w okresie 15 min. służąca do zaprojektowania przyłącza;
10. Moc umowna – moc czynna pobierana z sieci, określona w Umowie jako wartość nie mniejsza niż
wyznaczona jako wartość maksymalna ze średniej wartości mocy w okresie 15 minut,
z uwzględnieniem współczynników odzwierciedlających specyfikę układu zasilania Odbiorcy;
11. Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie umowy zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym;
12. Okres Rozliczeniowy - jest to okres trwający od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca
wymienionego w kalendarzu;
13. OSDp – oznacza operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, do której przyłączony jest
OSD;
14. OSDn – oznacza OSD, którego sieć nie jest bezpośrednio połączona z siecią przesyłową;
15. OSP – oznacza operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej, którą to funkcję na dzień
zawarcia Umowy pełni spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w KonstancinieJeziornie;
16. Plan wprowadzania ograniczeń – plan ograniczeń poboru energii elektrycznej uwzględniający
określoną przez Odbiorcę wartość mocy pobieranej (Pb), tworzony i aktualizowany przez OSD
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 924 z późn. zm.) wymagany dla Odbiorców
zamawiających moc umowną powyżej 300 kW dla każdego miejsca dostarczania;
17. PPE lub Punkt Poboru Energii - punkt w sieci OSD w którym produkty energetyczne (energia, usługi
dystrybucyjne, moc, itp.) są mierzone przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych
pomiarowych (okresowych lub godzinowych) lub są wyznaczane na potrzeby rozliczeń. Jest to
najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw, oraz dla której może nastąpić
zmiana sprzedawcy;
18. Prezes URE – oznacza Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
19. Profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych
godzinach doby przez grupę Odbiorców końcowych:
1) nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych
danych,
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2) o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej,
3) zlokalizowanych na obszarze działania OSD;
20. Rynek Bilansujący – mechanizm bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną
i wytwarzania tej energii w krajowym systemie elektroenergetycznym prowadzony przez OSP;
21. Sieć Dystrybucyjna – oznacza sieć dystrybucyjną, na której OSD pełni funkcję operatora systemu
dystrybucyjnego;
22. Siła Wyższa – nagłe zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego
skutkom nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami Siły Wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienia i osunięcia ziemi, huragan, szadź,
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.,
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terroryzmu, strajki powszechne lub inne niepokoje

społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron;;
23. Sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną,
umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą z OSDp/OSD, z którym
Wytwórca ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej;
24. Sprzedaż rezerwowa – sprzedaż energii elektrycznej Odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci
dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży
energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy
sprzedaży;
25. Sprzedawca rezerwowy – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią
elektryczną, wskazane przez Odbiorcę końcowego, zapewniające temu Odbiorcy końcowemu
sprzedaż rezerwową;
26. Strona internetowa OSD – udostępniona w sieci internetowej strona o adresie
www.polskagrupabiogazowa.pl;
27. Taryfa lub Taryfa OSD – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzony
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu
Regulacji Energetyki i wprowadzony do stosowania przez OSD, dostępna na stronie internetowej
OSD;
28. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiaroworozliczeniowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do
pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię;
29. Umowa – oznacza niniejszą umowę o świadczenie usług dystrybucji;
30. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej – należy przez to rozumieć wszelkie umowy sprzedaży
energii elektrycznej wytwarzanych w Instalacjach Odnawialnego Źródła Energii, zawarte przez
Wytwórcę;
§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez OSD usług dystrybucji w zakresie odbioru energii
elektrycznej wyprodukowanej w Instalacji Odnawialnego Źródła Energii Wytwórcy i wprowadzonej
do Sieci Dystrybucyjnej przez Wytwórcę oraz dostarczanie energii elektrycznej na potrzeby własne
Wytwórcy. W zakresie dostarczania energii elektrycznej na potrzeby własne, postanowienia
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Umowy dotyczące lub odnoszące się do Odbiorcy stosuje się odpowiednio do Wytwórcy, o ile
inaczej nie wynika z Umowy.
2. OSD świadczy usługi dystrybucji na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz dokumentach
powołanych w § 1 Umowy.
3. Wytwórca oświadcza, że zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej z następującym
Sprzedawcą: …………….
4. Wytwórca wskazuje Sprzedawcę rezerwowego ……………. oraz upoważnia OSD do zawarcia w jego
imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę, zgodnie
z postanowieniami §12 Umowy.

5. OSD oświadcza, że w zakresie pomiarów korzysta z podwykonawcy, pełniącego funkcję operatora
pomiarów, przy czym Strony zgodnie postanawiają, że rezygnacja przez OSD z usług osoby trzeciej
wykonującej pomiary, jak również zmiana podwykonawcy wykonującego pomiary, nie wymaga
zmiany Umowy.
6. Na warunkach określonych w Umowie, Wytwórca oddaje OSD Infrastrukturę Przyłączeniową
w najem zaś OSD obejmuje w najem całą Infrastrukturę Przyłączeniową do użytku w celu pełnienia
na tej infrastrukturze funkcji Operatorem Systemu Dystrybucyjnego .
7. Strony niniejszym potwierdzają, że OSD został wprowadzony w posiadanie Infrastruktury
Przyłączeniowej.
8. Wytwórca przekazał OSD komplet gwarancji, pozwoleń, instrukcji, DTR, protokołów odbioru,
wyników testów, jak i kompletną dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty, w tym także
w wersji elektronicznej niezbędnych do realizacji obowiązków OSD, co Strony potwierdzają prze
podpisanie niniejszej Umowy.
9. Wytwórca oświadcza, iż prawo własności Infrastruktury Przyłączeniowej obciąża prawa osób
trzecich, w szczególności zastawy ustanowione na rzecz instytucji finansujących w celu
prawidłowego wykonania zobowiązań zaciągniętych przez Wytwórcę dla celów budowy Instalacji
Odnawialnego Źródła Energii oraz Infrastruktury Przyłączeniowej wobec instytucji finansujących,
co OSD niniejszym akceptuje.
§4
Miejsce dostarczenia
1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej wytworzonej w Instalacji Odnawialnego Źródła Energii
określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, opisujący także w sposób szczegółowy:
a) sposób realizacji pomiaru energii elektrycznej,
b) sposób realizacji transmisji do systemów odczytowych OSD,
c) wymagania stawiane układom elektrycznej automatyki i zabezpieczeń.
2. Wytwórca oświadcza, że nabył niezbędne uprawnienia w zakresie dostępu do sieci
elektroenergetycznej i wyprowadzenia mocy z Instalacji Odnawialnego Źródła Energii.
3. OSD oświadcza, że znany mu jest zakres uprawnień Wytwórcy, o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy
powyżej i zobowiązuje się wykonywać obowiązki OSD i eksploatować Infrastrukturę
Przyłączeniową w taki sposób, aby zakres uprawnień Właściciela nie doznał uszczerbku.
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§5
Zobowiązania stron
1. Wytwórca zobowiązuje się :
a) do wprowadzania energii elektrycznej o parametrach technicznych określonych w IRiESD,
w sposób nie zagrażający stabilności systemu dystrybucyjnego,
b) do wskazania do OSD, podmiotu, który w ramach swojej jednostki grafikowej będzie
odpowiedzialny za jego bilansowanie handlowe. Jako podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie Wytwórca wskazuje ……………. Strony ustalają, że zmiana podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe może nastąpić na warunkach
i zasadach określonych w IRiESD-Bilansowanie,
c) do pobierania energii elektrycznej w miejscach dostarczania zgodnie z obowiązującymi
przepisami i na warunkach określonych w Umowie, z zachowaniem wymaganych parametrów
technicznych i standardów jakościowych określonych w Umowie lub IRiESD, w sposób
niezagrażający stabilności systemu dystrybucyjnego,
d) do poboru mocy elektrycznej na potrzeby własne nie większej od mocy umownej, przy
skompensowaniu mocy biernej,
e) stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD,
f) do wskazania w Umowie Sprzedawcy oraz Sprzedawcy rezerwowego zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do Umowy;
g) do prowadzenia eksploatacji swoich urządzeń i instalacji, a także posiadać ich dokumentację
techniczną i prawną oraz na bieżąco prowadzić ocenę stanu technicznego, zgodnie z
wymaganiami przepisów,
g) do umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSD dostępu, wraz z niezbędnym
sprzętem, do Infrastruktury Przyłączeniowej oraz należących do niego elementów sieci i
urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie Wytwórcy, w celu przeprowadzania prac
eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci, lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego, lub
dla celów inspekcji w zakresie obowiązujących przepisów,
h) nabyć, zainstalować, konserwować, zgłaszać do legalizacji, badań laboratoryjnych lub
ekspertyz elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
i warunkami określonymi przez OSD,
i) dostarczyć zastępcze elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego na czas trwania czynności,
o których mowa w ust. i)
j) uzgadniać z OSD wszelkie zmiany w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, w szczególności
wymiana elementów układu pomiarowo rozliczeniowego i zmiana ustawień,
k) umożliwić OSD każdorazową kontrolę i sprawdzenia urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
l) zabezpieczać przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą układy pomiarowo-rozliczeniowe
oraz ich oplombowanie lub inne urządzenia OSD, jeżeli znajdują się na terenie nieruchomości,
w obiekcie lub lokalu Wytwórcy. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty układu
pomiarowo-rozliczeniowego, to Wytwórca na własny koszt naprawia istniejący lub nabywa
nowy układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodnie z wytycznymi OSD. W wypadku uszkodzenia lub
utraty wymaganego oplombowania Wytwórca ponosi koszty oplombowania zgodnie z Taryfą,
m) niezwłocznie informować OSD o zauważonych wadach lub usterkach w układach pomiaroworozliczeniowych i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość dokonania
niewłaściwych rozliczeń oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub
niewłaściwych jej parametrach,
n) dostosowywać swoje urządzenia do zmiennych warunków funkcjonowania sieci, o których
został uprzednio powiadomiony, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach,
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o) dostosowywać swoje urządzenia, w tym układ pomiarowo-rozliczeniowy, wyposażenie lub
systemy do aktualnych wymagań zawartych w przepisach lub przywołanych dokumentach
wskazanych w § 1 według uzgodnionego z OSD harmonogramu. W wypadku zmian
w przepisach i dokumentach przywołanych w § 1 Wytwórca przedstawi niezwłocznie OSD
harmonogram, o którym mowa powyżej, do uzgodnienia,
p) do prawidłowej eksploatacji własnych instalacji (urządzeń) i niewprowadzania do sieci OSD
zakłóceń takich jak: przepięcia, migotania, zapady napięcia oraz wyższe harmoniczne,
powodujące odkształcenia napięcia w punktach odbioru energii elektrycznej, jak również
innych zakłóceń powodujących negatywne skutki dla OSD lub podmiotów przyłączonych do
sieci OSD,
q) powierzać budowę lub dokonywanie zmian w swojej instalacji elektrycznej osobom
posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
r) ograniczać pobór energii elektrycznej w przypadkach i na zasadach określonych w § 1 oraz
realizować polecenia OSD w przypadku ogłoszenia przez OSP Stanu Zagrożenia
Bezpieczeństwa,
s) informowania OSD o wszelkich pracach, które wymagają zdjęcia plomb założonych na
urządzeniach podlegających oplombowaniu; prace te mogą być wykonywane wyłącznie za
zgodą OSD,
t) nie podłączać źródeł wytwórczych do instalacji odbiorczej, bez uprzedniego
zgłoszenia/przyłączenia ich do sieci OSD zgodnie z Ustawą.
u) terminowego przekazywania informacji mających wpływ na produkcję energii elektrycznej
zgodnie z IWR,
v) do rozszerzenia, w razie potrzeby zakresu regulacji mocy biernej zgodnie z IRiESP i IRiESD,
w) do uzgadniania z OSD terminów remontów, prac eksploatacyjnych oraz związanych z tym
wyłączeń Instalacji Odnawialnego Źródła Energii,
x) do terminowej zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych.
2. OSD zobowiązuje się do:
a) odbioru energii elektrycznej czynnej wyprodukowanej przez Wytwórcę w Instalacji
Odnawialnego Źródła Energii, której prognozowana roczna wielkość dostawy została określona
w Załączniku 4 do Umowy,
b) zachowania przerw w dostawie i odbiorze energii elektrycznej określonych w Załączniku 2 do
Umowy,
c) przestrzegania uzgodnionych zapisów IWR w zakresie warunków eksploatacyjno-ruchowych,
d) terminowego przekazywania informacji mających wpływ na produkcję energii elektrycznej
zgodnie z IWR,
e) obsługi i utrzymania z należytą starannością Infrastruktury Przyłączeniowej oraz urządzeń sieci
dystrybucyjnej, w tym urządzeń przyłączy, w części stanowiącej własność OSD,
f) odstąpienia od naliczania opłat za przekroczenie współczynnika tg oraz wprowadzenia lub
pobrania mocy biernej z sieci, jeśli przekroczenie nastąpiło na skutek działań OSD, OSDp lub
OSP poprzez wykorzystanie zdolności regulacyjnych mocy biernej Instalacji Odnawialnego
Źródła Energii,
g) przyjmowania od Wytwórcy przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania
energii z sieci,
h) bezzwłocznego przystępowania do likwidacji awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii
spowodowanych nieprawidłową pracą sieci OSD,
i) umożliwienia Wytwórcy wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię, także do wyników
kontroli prawidłowości wskazań tych układów,
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j)
k)

l)

m)

n)
o)

p)

q)
r)
s)
t)

rozpatrywania wniosków lub reklamacji Wytwórcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji,
udzielania na pisemny wniosek Wytwórcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności bonifikat
w wysokości określonej w Taryfie za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii oraz
standardów jakościowych obsługi odbiorców,
wykorzystywania Infrastruktury Przyłączeniowej zgodnie z niniejszą Umową, w szczególności
w celu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instalacji Odnawialnego Źródła
Energii, w zakresie określonym w niniejszej Umowie,
utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci, na które składa się Infrastruktura
Przyłączeniowa, do realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy
zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych, w tym dokonywać na własny koszt
niezbędnych napraw w Infrastrukturze Przyłączeniowej,
uzyskania zgody Wytwórcy na zaangażowanie podwykonawcy w realizacji świadczenia usług;
wykonywania obowiązków OSD, w tym świadczenia usług dystrybucyjnych, w sposób który nie
będzie obniżać niezawodności dostarczania i jakości energii poniżej poziomu określonego w
przepisach prawa. W szczególności OSD zobowiązuje się nie zaciągać zobowiązań w
odniesieniu do Infrastruktury Przyłączeniowej, dla których wykonania OSD nie posiadałby
właściwego zabezpieczenia finansowego, które to zobowiązania mogłyby skutkować
zagrożeniem dla świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności na rzecz
Wytwórcy lub wszczęciem jakiegokolwiek postępowania mającego na celu egzekucję
zobowiązań OSD mogącego mieć wpływ na ciągłość i niezawodność działania Infrastruktury
Przyłączeniowej,
do wykonywania obowiązków OSD, w tym świadczenia usług dystrybucyjnych, w sposób który
nie będzie powodować niekorzystnej zmiany cen lub stawek opłat za dostarczane energii i
zakresu ich dostarczania odbiorcom przyłączonym do sieci, w tym Wytwórcy,
do przestrzegania obowiązujących OSD przepisów prawa, w szczególności za realizację
obowiązków oznaczonych w Prawie Energetycznym,
z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, do dokonywania przez OSD rozbudowy lub
modernizacji Infrastruktury Przyłączeniowej,
do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej jego działalności jako OSD,
terminowej zapłaty czynszu za najem Infrastruktury Przyłączeniowej.
§6
Zasady naliczania należności za usługę dystrybucyjną – Opłata Dystrybucyjna

1. Z tytułu świadczenia usługi dystrybucyjnej dla dostaw energii na potrzeby własne Wytwórca zapłaci
OSD wynagrodzenie, którego wysokość określana będzie w oparciu o Taryfę – (Grupa Taryfowa
wskazana w Załączniku 1), zgodnie z taryfą OSD („Opłata Dystrybucyjna”) w Okresie
Rozliczeniowym.
2. Moc umowna oraz Moc przyłączeniowa określona w § 7.
3. Rozliczenia z tytułu przekroczenia Mocy umownej na potrzeby własne rozliczane będą w oparciu o
dane z kontrolnego Układu pomiarowo – rozliczeniowego Wytwórcy.
4. Wytwórca zapewni pokrycie potrzeb własnych Instalacji Odnawialnego Źródła Energii na
podstawie odpowiedniej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej. Wytwórca zobowiązany jest
powiadomić każdorazowo OSD o osobie Sprzedawcy, zawarciu umowy i okresie dostaw w trybie
przewidzianym w IRiESD.
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5. Opłata z tytułu poboru lub wprowadzenia do sieci mocy biernej naliczona zostanie Wytwórcy
wyłącznie w przypadku zarejestrowania przekroczenia współczynnika mocy tg φ przez
podstawowy Układ pomiarowo-rozliczeniowy.
§7
Moc umowna oraz Moc przyłączeniowa Instalacji Odnawialnego Źródła Energii
1.

Moc przyłączeniowa Instalacji Odnawialnego Źródła Energii dla energii wytwarzanej wskazana jest
w Załączniku 1 („Moc przyłączeniowa”).

2.

Moc umowna Instalacji Odnawialnego Źródła Energii dla energii pobieranej na potrzeby własne
wskazana jest w Załączniku nr 1. Zmiana w/w mocy będzie skuteczna od następnego miesiąca
rozliczeniowego po otrzymaniu przez OSD pisemnego zawiadomienia zawierającego informację
o zmianie mocy.

3.

W przypadku, gdy wnioskowana przez Wytwórcę zmiana mocy umownej wymaga zwiększenia
mocy przyłączeniowej wówczas niezbędne jest określenie przez OSD warunków przyłączenia do
sieci elektroenergetycznej. Przedmiotowa zmiana następuje po zrealizowaniu warunków
przyłączenia.

4.

Zmiana mocy umownej w tym grupy taryfowej, wskazanej w Załączniku 1, może być związana
z koniecznością dostosowania, kosztem Wytwórcy, na warunkach określonych przez OSD
urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub
realizacji nowych warunków przyłączenia.

5.

Wytwórca ma prawo wybrać grupę taryfową, w ramach grup dla niego właściwych zgodnie
z Taryfą.

6.

Zmiana grupy taryfowej wymaga pisemnego wystąpienia Wytwórcy, minimum 7 dni przed
rozpoczęciem następnego miesiąca rozliczeniowego. Przedmiotowa zmiana obowiązuje od
następnego miesiąca rozliczeniowego pod warunkiem dostosowania układu pomiaroworozliczeniowego.
§8
Pomiary Energii Elektrycznej

1.

Pomiar energii elektrycznej dostarczonej do sieci OSD odbywać się będzie na podstawie układów
pomiarowych określonych w Załączniku 1 do niniejszej Umowy, w szczególności dokonywane są
następujące pomiary:
a)
b)
c)
d)

2.

energii czynnej pobranej
energii czynnej oddanej
energii biernej pobranej
energii biernej oddanej

Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie układów pomiarowych
wymienionych w Załączniku 1 do niniejszej Umowy.
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§9
Odpowiedzialność Stron za przerwy i ograniczenia w dostarczaniu i odbiorze energii elektrycznej
1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności z niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień Umowy w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
spowodowały okoliczności, które stanowią skutek:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

Awarii w systemie;
Awarii sieciowej;
Siły Wyższej;
Wyłącznego działania osób trzecich za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności;
Wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zastosowania środków
i działań, o których mowa w art. 11c i 11d ustawy – Prawo energetyczne i IRiESP, w tym w
Trybie Awaryjnym;
Zastosowania przez OSP ograniczeń w Rynku Bilansującym zgodnie z IRiESP;
planowanych przerw, niezbędnych do wykonania prac eksploatacyjnych lub remontowych
Infrastruktury Przyłączeniowej lub sieci elektroenergetycznej, w dostawie lub odbiorze energii
elektrycznej o których Strony wzajemnie się poinformowały w sposób przyjęty na danym
terenie i których czas trwania nie przekroczył terminów o których mowa w Załączniku Nr 2;
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego;
nielegalnego pobierania energii elektrycznej z sieci OSD przez Wytwórcę;
uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSD zgodnego z postanowieniami
niniejszej Umowy dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do Infrastruktury Przyłączeniowej,
urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie Wytwórcy w celu przeprowadzenia prac
eksploatacyjnych lub usunięcia awarii układu pomiarowego;
działania układów automatyki i zabezpieczeń w instalacji Wytwórcy, Infrastrukturze
Przyłączeniowej lub w sieci OSD;
niedotrzymania przez Wytwórcę parametrów technicznych i jakościowych energii elektrycznej
zawartych w Załącznikach Nr 1 i Nr 2;
utrzymywania przez Wytwórcę nieruchomości w sposób zagrażający prawidłowemu
funkcjonowaniu Infrastruktury Przyłączeniowej sieci OSD;
nieprzestrzegania przez drugą Stronę obowiązujących przepisów lub łamania rażąco zasad
i postanowień zawartych umów między Wytwórcą a OSD.

2. W przypadkach określonych w §9 ust.1 od a) do j) Umowy OSD może wstrzymać świadczenie usług
dystrybucji niezwłocznie, zaś w pozostałych przypadkach, gdy Wytwórca nie usunie
nieprawidłowości, bezpośrednio po upływie wyznaczonego na piśmie przez OSD terminu ich
usunięcia, wynoszącego 60 dni.
3. Strony niniejszym potwierdzają, że OSD na podstawie Umowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za stan jakichkolwiek instalacji należących do Wytwórcy.
4. OSD może polecić pracę jednostek wytwórczych Wytwórcy z ograniczoną mocą, w przypadku
zagrożenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego lub w przypadkach określonych
w IRiESD oraz IRiESP.
5. Strony niezwłocznie podejmować będą niezbędne czynności w celu minimalizowania skutków
powstałych w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1 Umowy oraz czasu ich
trwania.
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6. Jeżeli ograniczenie w wykonaniu Umowy, z przyczyn podanych w §9 ust. 1 Umowy, będzie trwało
dłużej niż 1 miesiąc, licząc od daty wystąpienia ograniczenia, Strony Umowy przystąpią
niezwłocznie do negocjacji w przedmiocie ustalenia warunków rozwiązania niniejszej Umowy.
7. Wyklucza się pracę Instalacji Odnawialnego Źródła Energii na sieć wydzieloną (praca wyspowa).
W razie dojścia do pracy wyspowej Instalacji Odnawialnego Źródła Energii winna zostać wyłączona
z ruchu poprzez zadziałanie zabezpieczeń napięciowych lub częstotliwościowych.
8. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego, nie późniejszego niż w ciągu jednego dnia
roboczego, informowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w §9 ust. 1
Umowy, które mogą mieć wpływ na ograniczenie w wykonaniu Umowy oraz ustaniu powyższych
okoliczności.
9. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony będą zgłaszały
w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących ich podstawę lub od daty
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach albo o szkodzie („Zgłoszenie Roszczeń”). Zgłoszenie
Roszczeń wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Strony zobowiązują
się każdorazowo przeprowadzić w dobrej wierze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez drugą
Stronę Zgłodzenia Roszczenia, negocjacje dotyczące zgłoszonych roszczeń – w zakresie
odpowiedzialności co do zasady i wysokości. Jeżeli wspólne negocjacje Stron nie zakończą się
ustaleniem wspólnego stanowiska w formie pisemnej, Strona, która poniosła szkodę będzie
uprawniona do wystąpienia na drogę sądową. Terminy podane wyżej nie mają zastosowania, jeżeli
ich dochowanie mogłoby skutkować przedawnieniem roszczeń.
10. Dla uniknięcia wątpliwości i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, każda ze Stron
zgadza się, że ma obowiązek łagodzenia skutków poniesionych strat, kosztów, wydatków lub szkód
(„Straty”) oraz zapewnia, że dołoży wszelkich komercyjnie uzasadnionych starań w celu
zminimalizowania strat, jakie może ponieść w wyniku zastosowania postanowień niniejszego
paragrafu.
§ 10
Rozliczenia finansowe
1. Zobowiązania finansowe Wytwórcy z tytułu Opłaty Dystrybucyjnej w Okresie Rozliczeniowym
regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez OSD do 7 dnia miesiąca
następującego po Okresie Rozliczeniowym z terminem płatności do 28 dnia miesiąca
następującego po Okresie Rozliczeniowym.
2. W przypadku gdy Umowa zostanie zawarta lub rozwiązana w trakcie Okresu Rozliczeniowego,
Opłata Dystrybucyjna, za pierwszy lub ostatni Okres Rozliczeniowy zostanie obliczona
proporcjonalnie względem liczby dni przez które Umowa obowiązywała w danym Okresie
Rozliczeniowym.
3. Termin zapłaty wypadający w dniu wolnym od pracy zostaje automatycznie przesunięty na
pierwszy dzień roboczy przypadający po określonym terminie zapłaty, przy czym dla potrzeb
Umowy sobota traktowana jest jako dzień wolny od pracy.
4. W przypadku, gdy w późniejszym okresie niezbędne będzie korygowanie należności dana Strona
wystawi stosowne faktury VAT korygujące, płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
5. Opłata Dystrybucyjna będzie regulowana za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy
wskazany każdorazowo na fakturze VAT.
6. Strony mają prawo, w przypadku opóźnienia w płatnościach, do naliczenia ustawowych odsetek.
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7. OSD oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer identyfikacyjny NIP:
5213674630.
8. Wytwórca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer identyfikacyjny
NIP: [●].
9. Za niedotrzymanie parametrów technicznych energii elektrycznej, Stronom na ich wniosek
przysługują bonifikaty zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy.
10. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Stronom na ich wniosek przysługują opłaty
określone w przepisach prawa.
11. OSD oświadcza, że koszty realizowania przez niego obowiązków OSD będą finansowane z opłat
pobieranych na podstawie zawieranych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz
wynagrodzenia otrzymywanego zgodnie z postanowieniami powyżej.
12. Strony oświadczają, że Wytwórca jest zobowiązany do finasowania inwestycji i modernizacji
związanych z Infrastrukturą Przyłączeniową, które będą w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
wykonywane przez OSD ze środków uzyskanych z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej z wykorzystaniem Infrastruktury Przyłączeniowej.
§ 11
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy
1. Przeniesienie praw i obowiązków jednej Strony wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga
uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem
przeniesień dokonywanych przez Wytwórcę na swoją spółkę dominująca, powiązaną lub zależną
w rozumieniu art. 4 §1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych lub zależną od którejś z wyżej
wskazanych spółek, na rzecz banków lub innych instytucji finansowych w związku z finansowaniem
(w tym refinansowaniem) Instalacji Odnawialnego Źródła Energii, które może być dokonywane
przez Wytwórcę bez zgody OSD, przy czym Wytwórca powiadomi na piśmie OSD o takim
dozwolonym planowanym przeniesieniu praw i obowiązków na wyżej wymienione osoby w formie
pisemnej najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą przeniesienia praw i obowiązków Wytwórcy
na osobę trzecią, pod rygorem bezskuteczności.
2. Każda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na
stronę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez osobę trzecią wskazaną przez
Stronę przenoszącą swoje prawa i obowiązki, określonych warunków. W szczególności
przeniesienie praw OSD i przejęcie obowiązków OSD może nastąpić wyłącznie przez osobę trzecią,
która zostanie wyznaczona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na operatora systemu
dystrybucyjnego w miejsce OSD oraz posiada stosowną koncesję zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. W przypadku przekształcenia własnościowego albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa jednej ze
Stron ich następcy prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnio obowiązującym brzmieniu.
4. Wystąpienie lub istnienie sporów związanych z Umową oraz zgłoszenie wniosku o renegocjacje
Umowy nie zwalnia Stron z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.
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§ 12
Zasady Sprzedaży rezerwowej
1. Wytwórca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania OSD o wypowiedzeniu, rozwiązaniu
lub zakończeniu obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z wybranym
przez siebie Sprzedawcą.
2. OSD publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie aktualną listę
sprzedawców, którzy oferują Sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci
OSD, wraz z informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane
oferty sprzedaży rezerwowej.
3. OSD działając na podstawie upoważnienia zawartego w Umowie, zawrze umowę sprzedaży
rezerwowej, w imieniu i na rzecz Wytwórcy, ze Sprzedawcą rezerwowym:
1) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania:
a) sprzedaży energii elektrycznej Wytwórcy, z wyłączeniem rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy sprzedaży,
b) świadczenia przez OSD usług dystrybucji na rzecz Sprzedawcy,
c) w przypadku wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym Sprzedawcą
- jeżeli Wytwórca nie powiadomił OSD o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie z IRiESD lub gdy
sprzedawca wybrany przez Wytwórcę nie podjął sprzedaży energii elektrycznej. Zawarcie
umowy sprzedaży rezerwowej następuje poprzez złożenie przez OSD Sprzedawcy
rezerwowemu oświadczenia o przyjęciu jego oferty.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3, obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży
przez Sprzedawcę i zawierana jest na czas nieokreślony.
5. OSD nie zawrze z Wytwórcą umowy sprzedaży rezerwowej w sytuacji wstrzymania dostarczania
energii elektrycznej do Wytwórcy.
6. OSD informuje Wytwórcę o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej,
przyczynach zawarcia tej umowy, danych teleadresowych Sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu
opublikowania przez Sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej,
w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.
7. W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 3, przestanie obowiązywać lub ulegnie
rozwiązaniu, a OSD nie otrzyma informacji o zawarciu przez Odbiorcę umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży z innym sprzedawcą, w ramach procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie z IRiESD,
OSD zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej Wytwórcy.
8. Jeżeli Sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej Wytwórcy, a:
1) w Umowie zawartej przez Wytwórcę nie został wskazany Sprzedawca rezerwowy lub umowa
ta nie zawiera upoważnienia dla OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Wytwórcy umowy
sprzedaży rezerwowej albo
2) Sprzedawca rezerwowy wskazany przez Odbiorcę nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał
sprzedaży rezerwowej
- OSD, działając w imieniu i na rzecz Wytwórcy, zawiera ze Sprzedawcą z urzędu umowę
kompleksową. Zawarcie umowy kompleksowej następuje poprzez złożenie przez OSD Sprzedawcy
z urzędu oświadczenia o przyjęciu jego oferty.
9. OSD informuje Wytwórcę o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy kompleksowej ze
Sprzedawcą z urzędu, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.
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10. Umowa, o której mowa w ust. 8, obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy przez
Sprzedawcę albo Sprzedawcę rezerwowego lub niepodjęcia sprzedaży przez takiego sprzedawcę
i jest zawierana na czas nieokreślony.
11. W przypadku zakończenia obowiązywania umowy sprzedaży ze Sprzedawcą i niezgłoszenia lub
nieskutecznego zgłoszenia nowej umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej, w przypadku
Wytwórcy, któremu wstrzymano dostarczanie energii elektrycznej, OSD zaprzestaje dostarczania
energii elektrycznej Wytwórcy.
12. OSD zaprzestaje realizacji umowy sprzedaży rezerwowej, o której mowa w ust. 3 albo realizacji
umowy kompleksowej, o której mowa w ust.8, z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, świadczenia
usługi kompleksowej albo sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej
z wybranym przez Wytwórcę sprzedawcą.
§ 13
Zachowanie tajemnicy handlowej
1. Informacje uzyskane wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Umowy oraz informacje
zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron stanowią tajemnicę handlową, w związku z czym nie mogą
być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w
okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
2. Postanowienia dotyczące tajemnicy handlowej zawarte w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, nie będą
stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji, jeżeli:
a) druga Strona wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie,
b) informacja ta należy do informacji powszechnie znanych, za wyjątkiem informacji, które stały
się powszechnie znane z uwagi na naruszenie niniejszego zobowiązania do zachowania
poufności,
c) ujawnienie informacji wymagane jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków gwarantujących
dochowanie zapisów § 11 ust. 1 niniejszej Umowy przez jej pracowników, doradców
i ewentualnych podwykonawców.
§ 14
Zmiany i rozwiązanie Umowy
1. W przypadku wprowadzenia, zmian, uchylenia lub unieważnienia jakiegokolwiek przepisu
obowiązującego prawa powodującego sprzeczność postanowień niniejszej Umowy
z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności aktów i dokumentów wymienionych w §1
niniejszej Umowy, która to zmiana po wejściu w życie spowoduje konieczność zmiany
i dostosowania postanowień niniejszej Umowy („Zmiana Przepisów”) Strona, która powzięła
informację o Zmianie Przepisów zawiadomi drugą Stronę niezwłocznie po uzyskaniu lub
otrzymaniu informacji o wszczęciu prac legislacyjnych dotyczących Zmiany Przepisów
(„Zawiadomienie o Zmianie Przepisów”).
2. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od daty doręczenia Zawiadomienia o Zmianie
Przepisów, Strony podejmą w dobrzej wierze rozmowy mające na celu ustalenie zmian do
niniejszej Umowy i dostosowania jej do przepisów obowiązujących po Zmianie Przepisów, które to
zmiany będą dokonane w taki sposób aby zapewnić taką samą ogólną równowagę korzyści, praw,
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obowiązków, kosztów, zobowiązań i ryzyk związanych niniejszą Umową jaka miała miejsce przed
Zmianą Przepisów („Aneks po Zmianie Przepisów”).
3. Aneksu do Umowy nie sporządza się w przypadku:
a) zmian przepisów i dokumentów, na które Umowa się powołuje, o ile zapisy Umowy nie
pozostają w sprzeczności z tymi przepisami i dokumentami,
b) zmian dokonanych w formie pisemnego zgłoszenia dla Załączników nr 3, 4, 6.
4. Jeżeli w związku z wejściem w życie nowej lub zmienionej Taryfy zaistnieje konieczność
dostosowania postanowień Umowy do powyższej zmiany, OSD przedłoży Wytwórcy Aneks do
Umowy zmieniający jej stosowne postanowienia. Wytwórca zobowiązuje się do podpisania
Aneksu do Umowy w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Postanowienia Aneksu obowiązują od daty wejścia w życie nowej lub zmienionej Taryfy.
5.

W przypadku dokonania zmian IRiESP lub IRIESD, które będą powodować konieczność
dostosowania postanowień Umowy do powyższej zmiany, jeżeli Wytwórca nie skorzysta z prawa
wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 15 ust. 11 Umowy, OSD przedłoży Wytwórcy Aneks do Umowy
zmieniający jej stosowne postanowienia. Wytwórca zobowiązuje się do podpisania Aneksu do
Umowy w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. Postanowienia
Aneksu obowiązują od daty wejścia w życie odpowiednio zmian IRIESD lub IRiESP.
§ 15
Okres obowiązywania Umowy oraz warunki jej wypowiedzenia

1. Umowa obowiązuje od dnia ………………….. i zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania w każdym czasie Umowy za porozumieniem Stron.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
4. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem na koniec danego
miesiąca kalendarzowego, z następujących przyczyn:
a) niewykonanie lub istotne nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez drugą Stronę, które
nie zostało usunięte w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia pisemnego żądania do Strony
naruszającej, zawierającego określenie istotnych szczegółów naruszenia i żądanie usunięcia
wskazanych naruszeń;
b) Siła Wyższa, trwająca dłużej niż 180 dni;
5. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez doręczenie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia
w tej kwestii. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od następnego dnia po dacie doręczenia
oświadczenia.
6. Umowa wygasa, w przypadku gdy doszło do Zmiany Przepisów i Strony nie zawarły Aneksu po
Zmianie Przepisów pozwalającego wykonywać Stronom niniejszą Umowę zgodnie z przepisami
w brzmieniu po Zmianie Przepisów.
7. Umowa wygasa, w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji odmawiającej udzielenia OSD
koncesji na działalność dystrybucyjną. W takim przypadku Umowa wygaśnie w dniu, gdy decyzja
ta stanie się ostateczna lub w dniu, gdy OSD złoży odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów od tej decyzji.
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8. Umowa wygasa, w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji odmawiającej wyznaczenia OSD
na funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla Infrastruktury Przyłączeniowej. W takim
przypadku, Umowa wygaśnie w dniu, gdy decyzja ta stanie się ostateczna lub w dniu, gdy OSD
złoży odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta od tej decyzji.
9. Zwrot Infrastruktury Przyłączeniowej nastąpi w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, w tym
w razie jej rozwiązania, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia będącego
następstwem prawidłowego używania w okresie obowiązywania Umowy.
10. Zwrot Infrastruktury Przyłączeniowej zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym,
w którym Strony ustalą stan Infrastruktury Przyłączeniowej na dzień wydania. Protokół ten
stanowić będzie podstawę do ustalenia wzajemnych końcowych rozliczeń między Stronami, na
wypadek gdyby po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy w chwili zwrotu Infrastruktury
Przyłączeniowej jej stan odbiegał od tego, jaki wynikać może z jego prawidłowego używania w
okresie obowiązywania Umowy.
11. W przypadku dokonania zmian IRIESD lub IRiESP, Wytwórca ma prawo rozwiązania Umowy
z zachowaniem 10 - dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście
w życie tych zmian. W przypadku jeżeli termin wejścia w życie zmian IRiESD lub IRiESP jest krótszy
niż 14 dni, wówczas Wytwórca ma prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem na
dzień poprzedzający wejście w życie tych zmian.
12. W przypadku cofnięcia przez Prezesa URE koncesji udzielonej którejkolwiek ze Stron, niezbędnej
dla zawarcia i realizacji Umowy lub też upływu okresu na jaki ta koncesja została udzielona, druga
Strona ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
13. Jeżeli Wytwórca nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 11 i nie podpisze Aneksu
zgodnie z § 13 ust. 5 Umowy lub też nie podpisze Aneksu zgodnie z § 13 ust. 4 Umowy wówczas
OSD ma prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
§ 16
Rozstrzyganie sporów
1. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy lub z niej wynikającego,
Strony dołożą starań w celu rozwiązania go w terminie 30 dni od daty zaistnienia w sposób
polubowny.
2. W razie nie rozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób będzie on rozstrzygnięty przez Sąd
Powszechny właściwy dla OSD, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Wystąpienie sporu dotyczącego realizacji Umowy nie zwalnia Stron od wykonania zobowiązań
wymagalnych powstałych na mocy Umowy.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Niniejszą Umowę zawarto w formie elektronicznej i została opatrzona kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi osób reprezentujących Wytwórcę oraz OSD. Za datę zawarcia niniejszej Umowy
uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę
reprezentującą Wytwórcę na Umowie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez
osoby reprezentujące OSD kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
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2. Wytwórca oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z Infrastruktury Przyłączeniowej oraz
z obiektu, z którego przesyłana będzie energia elektryczna.
3. Wytwórca oświadcza, że zamontowane urządzenia automatyki w obiekcie Wytwórcy
uniemożliwiają pracę wyspową na sieć OSD.
4. Na żądanie OSD, Wytwórca zobowiązuje się do przedłożenia OSD dokumentu potwierdzającego
możliwość prowadzenia działalności wytwórczej, w szczególności stosownej koncesji lub wpisu do
właściwego rejestru.
5. W bieżących kontaktach w sprawie postanowień niniejszej umowy strony reprezentują osoby
określone w Załączniku nr 5.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz akty prawne
i dokumenty powołane w § 1 Umowy, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
8. Integralną część Umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – Parametry techniczne
Załącznik nr 2 – Standardy jakości energii elektrycznej
Załącznik nr 3 – Wykaz Umów Sprzedaży zawartych przez Wytwórcę.
Załącznik nr 4 – Plan Sprzedaży,
Załącznik nr 5 – Wykaz osób do wymiany informacji

PODPISY

OSD

Wytwórca

______________________

______________________

______________________

______________________
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