UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI
Z ODBIORCĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Nr……………………………………………
zawarta w dniu ………………… r. w Warszawie pomiędzy:
PGB Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-683 Warszawa,
ul. Gotarda 9, nr tel. 22 548 49 00, adres email: pgbiogaz@pgbiogaz.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000513626, NIP: 5213674630, REGON: 147309189, kapitał zakładowy: 1 569 000,00 zł w pełni
opłacony, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej „PGB Dystrybucja” lub „OSDn”,
a

nazwa podmiotu/imię i nazwisko

adres siedziby/adres zamieszkania

adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby/zamieszkania)

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS/posiadająca Nr PESELi
numer KRS/PESEL

prowadzonego przez:
nazwa podmiotu prowadzącego rejestr

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:
numer NIP

posiadająca kapitał zakładowy w wysokości/wpłacony w całości/:

zwana dalej „Odbiorcą” i reprezentowana przez
imię i nazwisko, PESELii reprezentanta i pełniona przez niego funkcja

imię i nazwisko, PESEL2 reprezentanta i pełniona przez niego funkcja

imię i nazwisko, PESEL2 reprezentanta i pełniona przez niego funkcja

imię i nazwisko, PESEL2 reprezentanta i pełniona przez niego funkcja

przy czym OSDn oraz Odbiorca mogą być łącznie zwani Stronami, a odrębnie również Stroną,
zwana dalej „Umową”

§1
Postanowienia wstępne
1. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią:
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn.
zm.), zwana dalej „Ustawą” i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej Ustawy,
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn.zm.),
3) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na mocy tej ustawy,,
4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na mocy tej ustawy,
5) Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z późn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na mocy tej ustawy,
6) Taryfa, czyli 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 OSDn, dostępna na stronie internetowej OSDn oraz w siedzibie
OSDn,
7) IRiESD lub Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGB Dystrybucja/OSDn – instrukcja,
o której mowa w Ustawie, dostępna na stronie internetowej OSDn; zmiana IRiESD dokonywana
w trybie w niej wskazanym, zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności Ustawą,
8) IRiESP, czyli Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, o której mowa w Ustawie,
9) koncesja OSDn,
10) zrealizowane warunki przyłączenia wydane przez OSDn,
11) umowa o świadczenie usług przesyłania zawarta przez OSDn z OSP, w ramach której OSDn jest
uczestnikiem Rynku Bilansującego,
12) decyzja Prezesa URE o wyznaczeniu OSDn.
2. Wszelka korespondencja pomiędzy OSDn a Odbiorcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adresy wskazane w Załączniku nr 1.
3. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz w Załącznikach do Umowy, o ile nie zostały
odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach przywołanych
w § 1.
4. Strony zobowiązują się stosować do postanowień zawartych w IRIESP i IRiESD, w zakresie w jakim
dokumenty te dotyczą Odbiorcy lub OSDn. 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 § 11 ust. 13
Umowy.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez OSDn Usług dystrybucji energii elektrycznej dalej „Usługi
dystrybucji” na rzecz Odbiorcy przyłączonego do sieci OSDn.
2. OSDn świadczy usługi dystrybucji na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz dokumentach
powołanych w § 1 Umowy.
3. Odbiorca oświadcza, że zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej z następującym Sprzedawcą:
………………………………………
4. Odbiorca wskazuje Sprzedawcę rezerwowego………………………………………. oraz upoważnia OSDn, do
zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz – w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy
sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę – umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez
Odbiorcę Sprzedawcą rezerwowym.

5. W związku z upoważnieniem, o którym mowa w ust. 4:
1) Odbiorca upoważnia OSDn do żądania w swoim imieniu rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej przed
upływem 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy sprzedaży rezerwowej, zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczonego od dnia jej zawarcia.
2) Odbiorca oświadcza, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży
rezerwowej zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.
3) Odbiorca upoważnia OSDn do zawierania umowy sprzedaży rezerwowej ze Sprzedawcą rezerwowym
wielokrotnie, w każdym przypadku, gdy zaistnieją przyczyny wskazane w Umowie.
4) Odbiorca upoważnia OSDn do udzielenia dalszego umocowania swoim pracownikom lub innym
osobom, z którymi OSDn łączy stosunek prawny.
5) Odbiorca oświadcza, że jest / nie jest1 podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer
identyfikacyjny NIP wskazany w Umowie.
6) Odbiorca oświadcza, że posiada status / nie posiada1 statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.
4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).
§3
Podstawowe prawa i obowiązki stron
1. OSDn ma obowiązek w szczególności:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

dostarczać Odbiorcy energię elektryczną w miejscach dostarczania wskazanych w Załączniku Nr 2 ,
świadczyć Usługi dystrybucji obejmujące m.in. korzystanie z krajowego systemu
elektroenergetycznego polegające na zachowaniu wymaganej ciągłości, niezawodności i jakości
dostarczania energii elektrycznej w miejscach dostarczania, pod warunkiem pobierania przez
Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej przy współczynniku tgφ nie większym niż określony
w Umowie, lecz nie większym niż 0,4,
udostępniać Sprzedawcy, Sprzedawcy rezerwowemu, Sprzedawcy z urzędu oraz podmiotowi
odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe dane pomiarowe Odbiorcy,
przekazywać do OSP dane pomiarowe na zasadach określonych w IRiESP oraz IRiESD,
obsługiwać i utrzymywać z należytą starannością urządzenia sieci dystrybucyjnej OSDn, w tym
urządzenia przyłączy,
udzielać bonifikat na warunkach i w wysokości określonych w rozporządzeniu taryfowym, w Taryfie
i w IRiESD
na wniosek Odbiorcy, dokonywać sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiaroworozliczeniowego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

2. Odbiorca ma obowiązek w szczególności:
1) pobierać energię elektryczną w miejscach dostarczania wskazanych w Załączniku. Nr 2 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,
2) wskazać w Umowie Sprzedawcę oraz Sprzedawcę rezerwowego,
3) pobierać energię elektryczną nie powodując przekroczenia mocy umownej, przy skompensowaniu
mocy biernej w miejscu dostarczania,
4) terminowo regulować wobec OSDn należności za Usługi dystrybucji oraz za inne usługi świadczone
przez OSDn na rzecz Odbiorcy,
5) informować elektronicznie bądź pisemnie OSDn o zmianie adresu e-mailowego, na który powinna
zostać wysłana faktura oraz wszelka inna korespondencja,

6) prowadzić eksploatację swoich urządzeń i instalacji, a także posiadać ich dokumentację techniczną
i prawną oraz na bieżąco prowadzić ocenę stanu technicznego, zgodnie z wymaganiami przepisów,
7) uzgadniać terminy remontów, prac eksploatacyjnych w sieci Odbiorcy oraz związane z tym terminy
wyłączeń instalacji Odbiorcy od sieci OSDn,
8) umożliwiać upoważnionym przedstawicielom OSDn dostęp, wraz z niezbędnym sprzętem, do
należących do OSDn elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości,
w obiekcie, lokalu Odbiorcy, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych, usunięcia awarii lub dla
celów kontroli w zakresie obowiązujących przepisów,
9) nabyć, zainstalować, konserwować, zgłaszać do legalizacji, badań laboratoryjnych lub ekspertyz
elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
określonymi w IRiESD,
10) dostarczyć zastępcze elementy układu pomiarowo-rozliczeniowego na czas trwania czynności,
o których mowa w ust. 9
11) dostosować układ pomiarowo-rozliczeniowy będący jego własnością do urządzeń sieci OSDn,
12) uzgadniać z OSDn wszelkie zmiany w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, w szczególności wymiana
elementów układu pomiarowo rozliczeniowego i zmiana ustawień,
13) umożliwić OSDn każdorazową kontrolę i sprawdzenia urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
14) zabezpieczać przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą układy pomiarowo-rozliczeniowe oraz ich
oplombowanie lub inne urządzenia OSDn, jeżeli znajdują się na terenie nieruchomości, w obiekcie
lub lokalu Odbiorcy. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty układu pomiaroworozliczeniowego, to Odbiorca na własny koszt naprawia istniejący lub nabywa nowy układ
pomiarowo-rozliczeniowy zgodnie z wytycznymi OSDn. W wypadku uszkodzenia lub utraty
wymaganego oplombowania Odbiorca ponosi koszty oplombowania zgodnie z Taryfą,
15) niezwłocznie informować OSDn 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,
16) dostosowywać swoje urządzenia do zmiennych warunków funkcjonowania sieci, o których został
uprzednio powiadomiony, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach,
17) 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 OSDn harmonogramu. W wypadku zmian w przepisach i dokumentach
przywołanych w § 1 Odbiorca przedstawi niezwłocznie OSDn harmonogram, o którym mowa
powyżej, do uzgodnienia,
18) prawidłowej eksploatacji własnych instalacji (urządzeń) i niewprowadzania do sieci OSDn 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 OSDn lub podmiotów przyłączonych do sieci OSDn,
19) powierzać budowę lub dokonywanie zmian w swojej instalacji elektrycznej osobom posiadającym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
20) ograniczać pobór energii elektrycznej w przypadkach i na zasadach określonych w § 6 ust. 6 oraz
realizować polecenia OSDn w przypadku ogłoszenia przez OSP Stanu Zagrożenia Bezpieczeństwa,
21) informowania OSDn o wszelkich pracach, które wymagają zdjęcia plomb założonych na urządzeniach
podlegających oplombowaniu; prace te mogą być wykonywane wyłącznie za zgodą OSDn,
22) nie podłączać źródeł wytwórczych do instalacji odbiorczej, bez uprzedniego zgłoszenia/przyłączenia
ich do sieci OSDn zgodnie z Ustawą.
23) złożyć do OSDn odpowiedni wniosek w przypadku zmiany charakteru instalacji odbiorczej,
w szczególności na sieć dystrybucyjną.
3. IWR opracowywana, uzgadniana ze służbami dyspozytorskimi OSDn i aktualizowana jest przez Odbiorcę:

1) przyłączonego do sieci dystrybucyjnej OSDn o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV, zaliczanego
do II, III lub VI grupy przyłączeniowej,
2) w uzasadnionych przypadkach przez inny podmiot wskazany przez OSDn,
3) przed zawarciem Umowy, z uwzględnieniem warunków określonych w IRiESD.
Brak dostarczenia uzgodnionej IWR albo jej aktualizacji w terminie określonym przez OSDn, jednak nie
dłuższym niż 60 dni, może stanowić podstawę do zaprzestania świadczenia Usług dystrybucji oraz może
skutkować rozwiązaniem przez OSDn Umowy.
4. OSDn ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiaroworozliczeniowego. Badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
5. OSDn pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego.
tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów tego układu.
6. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w ust. 4, OSDn może
zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Odbiorca umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, której koszty pokrywa OSDn.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, Odbiorca
zwraca koszty, o których mowa w ust. 5 i 6, a OSDn dokonuje korekty należności za dostarczoną energię
elektryczną.
8. W przypadku wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania energii elektrycznej,
a także po zakończeniu jej dostarczania, Odbiorca przekazuje OSDn dokument zawierający dane
identyfikujące układ pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazań licznika w chwili demontażu. Odbiorca
zobligowany jest powiadomić o terminie wymiany układu pomiarowo – rozliczeniowego, a OSDn ma
prawo delegować upoważnioną osobę na miejsce wymiany układu pomiarowo – rozliczeniowego.
9. Strony zobowiązują się wzajemnie do przekazywania sobie danych i informacji w zakresie wymaganym
w IRiESD lub w Umowie, niezbędnym do planowania i prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci
dystrybucyjnej, jej eksploatacji, a także do przekazywania sobie informacji niezbędnych do kształtowania
i kalkulacji taryf oraz w zakresie informowania i obsługi odbiorców.
10. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego przekazywania sobie informacji o zdarzeniach mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo osób oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze Stron.
§4
Warunki techniczne
1. Charakterystyka obiektu, dla którego świadczone mają być Usługi dystrybucji, sposób realizacji pomiaru
energii elektrycznej oraz wymagane dane rozliczeniowe określone są w Załączniku Nr 2.
2. Zmiana mocy umownej określona jest w Taryfie.
3. W przypadku wniosku o zmianę mocy umownej, Odbiorca zobowiązuje się do zrealizowania warunków
określonych przez OSDn.
4. W przypadku, gdy wnioskowana przez Odbiorcę zmiana mocy umownej wymaga zwiększenia mocy
przyłączeniowej wówczas niezbędne jest określenie przez OSDn warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej. Przedmiotowa zmiana następuje po zrealizowaniu warunków przyłączenia.
5. Zmiana mocy umownej w tym grupy taryfowej, może być związana z koniecznością dostosowania,
kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSDn urządzeń elektroenergetycznych do nowych
warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia.
6. Odbiorca ma prawo wybrać grupę taryfową, w ramach grup dla niego właściwych zgodnie z Taryfą. Zmiana
grupy taryfowej wymaga pisemnego wystąpienia Odbiorcy, minimum 7 dni przed rozpoczęciem
następnego miesiąca rozliczeniowego.

7. Przedmiotowa zmiana obowiązuje od następnego miesiąca rozliczeniowego pod warunkiem
dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

§5
Parametry jakościowe energii elektrycznej
1. Parametry jakościowe energii elektrycznej określone są w części ogólnej IRiESD.
§6
Odpowiedzialność Stron
1. Strony akceptują ograniczenie w wykonaniu Umowy oraz zwolnienie OSDn z odpowiedzialności
w przypadkach wystąpienia następujących sytuacji, o ile nie są one wyłącznie wynikiem zawinionego
działania OSDn i tylko przez czas ich trwania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

Siły Wyższej,
działania osób trzecich, za które OSDn nie ponosi odpowiedzialności,
awarii w systemie lub awarii sieciowej określonych w IRiESD,
ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ogłoszenia przez OSP Stanu
Zagrożenia Bezpieczeństwa lub awarii Lokalnego Systemu Pomiarowo Rozliczeniowego OSDn,
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo zagrożenia środowiska naturalnego,
uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSDn zgodnego z Umową lub przepisami prawa
dostępu wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości,
w obiekcie lub lokalu Odbiorcy w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii
układu pomiarowo-rozliczeniowego,
wystąpienia przemijających i krótkich przerw w dostarczaniu energii elektrycznej lub wahań napięcia,
wynikających z działania zabezpieczeń, automatyki sieciowej, niezbędnych awaryjnych przełączeń
ruchowych przy zmianie konfiguracji sieci lub z przyczyn niezależnych od OSDn,
niekorzystnego wpływu Odbiorcy na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej,
utrzymywania przez Odbiorcę nieruchomości, lokalu lub obiektu w sposób zagrażający prawidłowemu
funkcjonowaniu sieci OSDn,
nieprzestrzegania przez Odbiorcę obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań wynikających
z Umowy, w szczególności:
a) zaniechania przez Odbiorcę dostosowania się do zmian w obowiązujących przepisach w zakresie
niezbędnym dla dalszego wykonywania Umowy,
b) awarii lub zakłócenia w sieci, za prowadzenie której odpowiedzialny jest Odbiorca, z przyczyn
leżących po stronie Odbiorcy,
c) zdarzenia z winy Odbiorcy (np. wyłączenia za nieregulowanie należności, nielegalny pobór energii
elektrycznej),
d) braku opracowania lub aktualizacji IWR.
Przedstawione powyżej okoliczności nie dotyczą sytuacji, dla których szczególne przepisy określają
wprost odpowiedzialność OSDn w sposób odmienny.

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności,
o których mowa w ust. 1 lub innych mogących mieć wpływ na ograniczenie w wykonaniu Umowy oraz
ustanie takich okoliczności.
3. Strony niezwłocznie podejmować będą niezbędne działania w celu minimalizowania skutków powstałych
w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz czasu ich trwania.

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do
strat rzeczywistych z wyłączeniem utraconych korzyści.
5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Stron od obowiązku wykonywania swoich zobowiązań wynikających
z Umowy.
6. Odbiorca zamawiający dla każdego miejsca dostarczania moc umowną powyżej 300 kW jest zobowiązany
ograniczyć pobór energii elektrycznej w przypadku ograniczeń wprowadzanych 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.).
7. O ile taki obowiązek wynika z Ustawy lub IRiESD OSDn opracowuje i aktualizuje Plan wprowadzania
ograniczeń zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie oraz IRiESD.
8. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej Odbiorca zamawiający dla
każdego miejsca dostarczania moc umowną powyżej 300 kW, zobowiązany jest ograniczyć pobór mocy
zgodnie z Planem wprowadzania ograniczeń.
9. Zmiana wartości mocy pobieranej (Pb) wymaga aneksu do Umowy. OSDn zobowiązuje się do
powiadomienia Odbiorcy o wielkości danych dotyczących Odbiorcy, przyjętych do aktualizacji Planu
wprowadzania ograniczeń.
§7
Zasady rozliczeń należności za usługi dystrybucyjne
1. Rozliczenia z tytułu Usług dystrybucji będą odbywać się w miesięcznych cyklach rozliczeniowych na
podstawie odczytów danych pomiarowo-rozliczeniowych realizowanych przez OSDn przy zastosowaniu
cen i stawek w Taryfie.
2. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu OSDn może dokonać rozliczenia według szacowanej
wielkości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w oparciu o uśredniony pobór z analogicznego
okresu lub standardowych profili zużycia odpowiednich OSD.
3. OSDn wystawi Odbiorcy fakturę VAT za każdy miesiąc dostaw w terminie do 15-tego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu dostawy.
4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ilością energii elektrycznej wskazanej na fakturze VAT
z ilością rzeczywiście pobranej energii elektrycznej przez Odbiorcę, OSDn dokona korekty wystawionej
faktury VAT poprzez doręczenie Odbiorcy faktury VAT-korekta. Korekty będą wystawiane w trybie korekty
miesiąca m+2, m+4, m+15 po miesiącu rozliczeniowym.
5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności na korzyść Odbiorcy (stwierdzenia nadpłaty), nadpłacona przez
Odbiorcę kwota zostanie zaksięgowana na poczet przyszłych należności wynikających z niniejszej Umowy.
6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności na korzyść OSDn (stwierdzenia niedopłaty), OSDn wystawi
Odbiorcy fakturę VAT-korekta.
7. Faktury VAT i VAT korekta, o których mowa w pkt. 2 - 4 powyżej OSDn będzie wysyłać do Odbiorcy
elektronicznie na podany adres e-mail: ………………………..
8. Termin płatności za rozliczenia wskazane w pkt. 1 - 4 ustala się na 14 dni od daty wystawienia i doręczenia
(w zależności od tego który termin nastąpi później) faktury VAT i faktury VAT-korekta.
9. Należności za Usługi dystrybucji regulowane będą przez Odbiorcę na rachunek bankowy wskazany na
fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OSDn. OSDn nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez Odbiorcę na inny numer
rachunku bankowego niż wskazany na fakturze.
10. OSDn ma prawo naliczyć Odbiorcy odsetki określone w przepisach prawa za każdy dzień opóźnienia
płatności.

11. Wszelkie należności wpłacone przez Odbiorcę zaliczane będą zgodnie ze wskazaniem Odbiorcy w tytule
płatności. Jeśli Odbiorca nie wskaże tytułu płatności, wówczas zarachowanie należności wpłaconej może
nastąpić według wymagalności, w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych, w tym odsetek,
następnie na należność główną, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych na poczet najdawniej
wymagalnego.

§8
Bonifikaty
1. Warunki udzielania i wysokości bonifikat określone są w rozporządzeniu taryfowym i Taryfie.
§9
Wstrzymanie i wznowienie dostarczania energii elektrycznej
1. Zasady wstrzymywania i wznawiania dostaw energii elektrycznej określone są w części ogólnej IRiESD.
§ 10
Zasady zmiany sprzedawcy i sprzedaży rezerwowej
1. Zasady zmiany sprzedawcy oraz zasady sprzedaży rezerwowej określone są w części szczegółowej IRiESD.
§ 11
Okres obowiązywania Umowy oraz warunki zmiany Umowy i jej wypowiedzenia
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony / na czas oznaczonyi tj. od dnia ………. do dnia ……………………..
3. W razie zmiany przepisów prawa mających wpływ na Umowę, ich postanowienia tracą moc z dniem
wejścia w życie tych zmian, zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa.
Strony zobowiązane są do niezwłocznego dostosowana Umowy do tych zmian.
4. Zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnego aneksu do Umowy,
pod rygorem nieważności. Nie jest wymagany aneks do Umowy w przypadku:
1)
2)
3)
4)
5)

zmiany mocy umownej dokonanej przez Odbiorcę w formie pisemnego zgłoszenia,
zmiany Sprzedawcy,
zmiany IRiESD,
zmiany Taryfy,
zmiany Sprzedawcy rezerwowego dokonanej poprzez wskazanie nowego Sprzedawcy rezerwowego
w powiadomieniu OSDn o umowie sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą zgodnie
z Umową. Odbiorca może również zmienić Sprzedawcę rezerwowego poprzez pisemne wskazanie
OSDn nowego Sprzedawcy rezerwowego. Zmiana Sprzedawcy rezerwowego, o której mowa
w zdaniu poprzednim jest traktowana, jako nowe upoważnienie do zawarcia przez OSDn w imieniu
i na rzecz odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej.
6) zmian przepisów i dokumentów, na które Umowa się powołuje, o ile zapisy Umowy nie pozostają
w sprzeczności z tymi przepisami i dokumentami
7) zmian dokonanych w formie pisemnego zgłoszenia dla Załączników nr 1 i 2.
5. Jeżeli w związku z wejściem w życie nowej lub zmienionej Taryfy zaistnieje konieczność dostosowania
postanowień Umowy do powyższej zmiany, OSDn przedłoży Odbiorcy Aneks do Umowy zmieniający jej
stosowne postanowienia. Odbiorca 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.
6. W przypadku dokonania zmian IRiESP lub IRIESD, które będą powodować konieczność dostosowania
postanowień Umowy do powyższej zmiany, jeżeli Odbiorca nie skorzysta z prawa wypowiedzenia Umowy
zgodnie z § 11 ust. 13 Umowy, OSDn przedłoży Odbiorcy Aneks do Umowy zmieniający jej stosowne
postanowienia. Odbiorca 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.
7. Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego po
miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy o wypowiedzeniu dotarło do OSDn. Odbiorca może wskazać
późniejszy termin rozwiązania Umowy.
8. OSDn może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca
kalendarzowego po miesiącu, w którym oświadczenie OSDn o wypowiedzeniu dotarło do Odbiorcy,
w przypadku:
1) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Odbiorcy na usunięcie usterek stanu technicznego
instalacji elektrycznej Odbiorcy,
2) nieusunięcia w terminie wyznaczonym przez OSDn przyczyn zakłóceń, o których mowa w § 3 ust. 2
pkt 12),
3) braku technicznych możliwości wstrzymania dostarczania energii do Odbiorcy, jeśli wstrzymanie
miało nastąpić z przyczyn określonych w IRiESD,
4) uniemożliwienia OSDn dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego lub przeprowadzenia
kontroli, mimo uprzedniego wezwania przez OSDn,
5) bezskutecznego upływu terminu na aktualizację lub opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej,
określonego w § 3 ust. 3.
9. OSDn przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) dalsza realizacja Umowy naraziłaby OSDn na odpowiedzialność wobec osób trzecich ze względu na
nieposiadanie przez Odbiorcę tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których
dostarczana jest energia elektryczna,
2) OSDn wstrzymał dostarczanie energii do Odbiorcy, z przyczyn określonych w IRiESD,
3) w przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy, z naruszeniem § 12 ust. 4,
4) OSDn stwierdzi, że Odbiorca użytkuje źródło wytwórcze przyłączone do instalacji Odbiorcy bez
uprzedniego zgłoszenia/przyłączenia do sieci OSDn instalacji wytwórczej.
10. Strona, wobec której sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania likwidacyjnego, powinna o tym
fakcie poinformować drugą Stronę, której służy wtedy prawo wypowiedzenia przedmiotowej Umowy
z zachowaniem 10 dniowego okresu wypowiedzenia.
11. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia, pod rygorem nieważności.
12. Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku rozwiązania umów lub wygaśnięcia
koncesji OSDn wyszczególnionych w § 1.
13. W przypadku dokonania zmian IRIESD lub IRiESP, Odbiorca 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
Odbiorca ma prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście
w życie tych zmian.
14. Jeżeli Odbiorca nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 13 i nie podpisze Aneksu zgodnie
z § 11 ust. 6 Umowy lub też nie podpisze Aneksu zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy wówczas OSDn ma prawo
rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

15. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron w innym, wzajemnie
uzgodnionym terminie. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem fizycznego wykonania czynności
technicznych.
16. W przypadku zakończenia obowiązywania Umowy, Odbiorca jest zobowiązany:
1) w uzgodnionym z OSDn terminie umożliwić dokonanie końcowego odczytu wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, w sytuacji przewidywanego braku kontynuacji świadczenia Usługi
dystrybucji na rzecz kolejnego odbiorcy, oraz
2) podać adres email, pod który OSDn wyśle rozliczenie końcowe, a w przypadku niepodania adresu,
OSDn wyśle rozliczenie końcowe na dotychczasowy adres email.
17. W przypadku niedopełnienia przez Odbiorcę obowiązków określonych w ust. 16 pkt 1) Umowa ulega
rozwiązaniu, a dalszy pobór energii elektrycznej po dniu rozwiązania Umowy stanowi nielegalny pobór
energii elektrycznej.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy, Strony dołożą starań w celu
rozwiązania go w terminie 30 dni od daty zaistnienia w sposób polubowny.
2. W razie nierozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny
właściwy dla Strony pozwanej, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Prezesa URE.
3. Wystąpienie sporu dotyczącego realizacji Umowy nie zwalnia Stron od wykonania zobowiązań
wymaganych Umową.
4. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z Umowy, w całości lub części, bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony, za wyjątkiem
przeniesienia praw i obowiązków przez OSDn na rzecz podmiotów z tej samej grupy kapitałowej lub
inwestycyjnej albo instytucji finansowych lub banków. Ponadto nie jest wymagane uzyskanie zgody
drugiej Strony Umowy w przypadku cesji wierzytelności.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy oraz Kodeksu
cywilnego.
6. Wszelka korespondencja pomiędzy OSDn a Odbiorcą odbywać się będzie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adresy wskazane w Załączniku Nr 1.
7. Integralną część Umowy stanowią: IRiESD, Taryfa oraz następujące załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Wykaz osób do wymiany informacji,
2) Załącznik Nr 2 – Charakterystyka odbioru energii elektrycznej,
3) Załącznik Nr 3 – Klauzula poufności.
8. Zawierając niniejszą Umowę Odbiorca oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje treść niniejszej Umowy
oraz dokumentów wymienionych w pkt. 7.
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