Umowa kompleksowa
sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucji
Nr …../ D-E /C...1/ 201. /K
Zawarta w dniu …………………………….pomiędzy:
„D-ENERGIA” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wymysłowicach, Wymysłowice 1, 88-320
Strzelno, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463262,
zidentyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP 557-169-68-65, zaś dla celów statystycznych pod
numerem REGON 341430400, o kapitale zakładowym 2.100.000- zł, reprezentowaną przez:
Arkadiusza Macieja Biedulskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - OSDn
a
[nazwa

odbiorcy]

……………………………………………

z

siedzibą

w

…………………….

przy

ul.

…………………….,zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w …………,

VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

………………….., zidentyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP ……………………. , zaś dla celów
statystycznych pod numerem REGON ……………………., reprezentowaną przez:
1 ______________________________________________________
zwaną dalej Odbiorcą,
łącznie zwanymi Stronami.
Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich umocowania nie
wygasły, ani nie zostały ograniczone.
Strony oświadczają także, że posiadają wymagane zgody oraz zezwolenia, niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej
umowy oraz jej wykonania.

§1
Przedmiot Umowy i Obowiązki Stron
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla zakładu
Odbiorcy w

Bydgoszczy przy ulicy (na działce)

…………………………………………………...

Miejsca

doprowadzenia energii elektrycznej wyszczególniono w załączniku nr 1.
Strony zobowiązują się do:
a) użytkowania swoich obiektów w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci
elektroenergetycznej,
b) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie warunków przesyłania i sprzedaży energii,
budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i
środowiska naturalnego w zakresie użytkowanych przez siebie urządzeń,
c) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.
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§2
Obowiązki OSDn
OSDn zobowiązuje się do:
a) dostarczania energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji zgodnie z przepisami ustawy
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 2012.1059 z późniejszym zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi:
- w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93/2007 poz.
623 z późniejszymi zmianami),
- w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz. U. Nr 2013.1200), ,
- w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. Nr 75/2000 poz. 866),
b) ograniczenia do niezbędnego minimum przerw spowodowanych awarią,
c) umożliwiania Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, wglądu do materiałów stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną oraz kontroli prawidłowości wskazań tych układów,
d) ochrony danych osobowych i handlowych Odbiorcy zapisanych w zbiorach ewidencyjnych OSDn.,
e) informowania Odbiorcy o terminach planowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,
f) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,
g) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń,
h) udzielania Odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii
elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci,
i) odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez
Odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływań tej sieci,
j) rozpatrywania wniosku lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji,
k) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji o przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej przyjmuje
Dyspozytor GPZ I pod nr tel. 52-3747731, 52-3612224, Tel. Kom. 693296860..

§3
Obowiązki Odbiorcy
Odbiorca zobowiązuje się do:
a) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych w
niniejszej umowie,
b) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb założonych przez
OSDn i plomb legalizacyjnych a w szczególności plomb zabezpieczenia przedlicznikowego oraz w
układzie pomiarowo-rozliczeniowym,
c) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSDn. dokonania odczytów wskazań liczników oraz
dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do wszystkich elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, jak
również do należących do OSDn. elementów sieci i urządzeń na terenie lub w obiekcie Odbiorcy w celu
przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii,
d) poniesienia kosztów zakupu i zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego w przypadku jego utraty,
zniszczenia lub uszkodzeń,
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e) poniesienia kosztów sprawdzenia, badań oraz wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego reklamowanego
przez Odbiorcę, w przypadku ustalenia że wskazania tego układu nie przekraczają dopuszczalnych,
ustalonych w obowiązujących przepisach wielkości tolerancji pomiaru,
f) terminowego regulowania należności za energię oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii,
g) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie adresu płatnika lub adresu do korespondencji,
h) nie wprowadzania do sieci elektroenergetycznej zakłóceń powodujących negatywne skutki dla OSDn
i innych Odbiorców,
i) dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których Odbiorca został
uprzednio powiadomiony,
j) niezwłocznego informowania OSDn w formie pisemnej o zauważonych wadach lub usterkach w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię lub
niewłaściwych jej parametrach,
k) utrzymywania należącej do niego sieci, wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym
zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

§4
Zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozliczenia Stron i warunki płatności
1. Odbiorca zgłasza zapotrzebowanie na moc elektryczną umowną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej
umowy, a OSDn zobowiązuje się ją dostarczyć w ilościach określonych przez Odbiorcę na poziomie ……….
MWh/rok przy maksymalnym obciążeniu szczytowym, w okresie obowiązywania umowy.
2. Moc przyłączeniowa dla Odbiorcy wynosi ……. .kW .
3. Granicę stron ustala się na ………………………………………………………… . Granica ta stanowi jednocześnie
granicę zarządzania układami przesyłowymi oraz pomiarowymi.
4. Rozliczenia między Stronami odbywają się na podstawie odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego.
5. Cenę jednostkową energii elektrycznej oraz stawki opłat abonamentowych określono w Załączniku nr 2 do
umowy kompleksowej, natomiast

stawki opłat

za usługi dystrybucji, za nielegalny pobór energii oraz za

przekroczenie mocy umownej i ponadumowny pobór energii biernej określa taryfa spółki D-Energia,
zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
6. Odczytu licznika dokonuje upoważniony przedstawiciel OSDn na koniec każdego okresu rozliczeniowego. W
przypadku braku dostępu do licznika należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego,
dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
7. Faktura wystawiona będzie po zakończeniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego. Wartości netto
faktury stanowią iloczyny cen jednostkowych określonych zgodnie z § 4 ust.5 i ilości obliczonej zgodnie z § 4
ust.4. Do tak obliczonych cen netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za pobraną energię dostarczoną przez OSDn, w terminie 21 dni
od daty wystawienia faktury . Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu należności na podany na fakturze
rachunek bankowy OSDn.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę, Odbiorca zapłaci

OSDn odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z
08.03 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013.403 z późn. zmianami).
9. Zmiana cen i opłat wynikających z Taryfy, o której mowa w ust. 5 nie wymaga aktualizacji umowy.
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10.Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości
określonej na fakturze za dostarczoną energię oraz innych należności związanych z dostarczaniem energii.
11.W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych
należności lub na pisemny wniosek Odbiorcy zostanie wystawiona faktura korygująca.
12.W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo - rozliczeniowego, rozliczenie
zużycia energii następuje na zasadach określonych w przepisach prawa a w szczególności w przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.
13. Odbiorca jest zakwalifikowany do grupy taryfowej C…1 lub B…1.
14. Podana w załączniku nr 2 do umowy cena jednostkowa energii elektrycznej oraz stawka opłaty handlowej
obowiązują do końca 201.. roku. Brak podjęcia przed upływem tego terminu przez dowolną Stronę działań
zmierzających do zmiany ceny (opłaty) skutkuje obowiązywaniem stawek podanych w załączniku przez okres
kolejnych 12 miesięcy.
§5
Standardy jakościowe obsługi Odbiorcy
1. OSDn oświadcza, że dostarczanie energii może być niemożliwe lub ograniczone w następujących
przypadkach:
a) gdy w sieci występują przerwy w dostawie energii wynikające z zadziałania automatyki, przełączeń
ruchowych, awarii urządzeń zasilających oraz prac planowych,
b) gdy na podstawie decyzji właściwych organów państwowych w okresach niedoboru mocy OSDn zobowiązany
zostanie do ograniczenia wielkości dostaw mocy i energii.
2. OSDn stosuje następujące standardy jakościowe obsługi Odbiorcy:
a) częstotliwość 50 Hz z maksymalnymi odchyleniami od -0,5 Hz do +0,2 Hz,
b) dopuszczalne odchylenie napięcia od znamionowego w czasie 15 minut w przedziale od -10% do +5%,
c) współczynniki odkształcenia napięcia oraz zawartość poszczególnych harmonicznych odniesionych do
harmonicznej podstawowej nie mogą przekraczać 8,0% i 5,0% - dla miejsc przyłączenia leżących w sieci o
napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
3. Łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych, liczony dla poszczególnych wyłączeń od zgłoszenia
przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia nie może przekroczyć 48 godzin.
4. Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć 24 godzin.
5. Określone w ust.. 3 i 4 czasy przerw nie dotyczą sytuacji, gdy przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikają z
przyczyn określonych w § 10.
6. O terminach i czasie planowych przerw w dostarczaniu energii OSDn zawiadamiać będzie z co najmniej
pięciodniowym wyprzedzeniem.
7. Wystąpienie przerw określonych w ust. 1 nie stanowi niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy
przez OSDn .
§6
Korekty rozliczeń energii elektrycznej i usług przesyłowych
1. OSDn. ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur.
2. OSDn dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w szczególności w przypadku stwierdzenia:
a) nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego,
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b) przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) przyjęcia do rozliczeń cen i stawek opłat innych niż powinien rozliczany być Odbiorca.

§7
Nielegalny pobór energii elektrycznej
1.

Nielegalny pobór energii elektrycznej to pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, wbrew
postanowieniom niniejszej umowy, a w szczególności pobieranie energii z całkowitym albo częściowym
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub przez ingerencję w układ pomiarowo-rozliczeniowy
mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

2. Jeżeli energia elektryczna pobierana jest niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, OSDn może obciążyć
Odbiorcę opłatami wynikającymi z Taryfy określonej w § 4 ust. 5, w wysokości dwukrotności cen i stawek
opłat. Opłaty oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór energii elektrycznej niezgodnie z
umową.
3.

W przypadku nielegalnie pobieranej energii elektrycznej, za podstawę do ustalenia wielkości mocy oraz energii
elektrycznej w celu obliczenia opłaty, przyjmuje się wielkości poboru mocy i zużycia energii elektrycznej, jakie
wystąpiły w analogicznym okresie przed powstaniem lub po ustaniu nielegalnego pobierania energii
elektrycznej.

4.

W przypadku nielegalnie pobieranej energii elektrycznej, której ilości nie można ustalić, przyjmuje się do
obliczenia opłaty za nielegalnie pobraną energię elektryczną zryczałtowane ilości.

5. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej OSDn ma prawo żądać od Odbiorcy opłat w wysokości
określonej w ust.. 2 lub dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
6.

Opłaty za nielegalny pobór energii elektrycznej wynikające z Taryfy określonej w § 4 ust. 5. oblicza się dla
całego nie objętego przedawnieniem okresu udowodnionego nielegalnego pobierania energii elektrycznej.

7.

OSDn egzekwuje opłaty (odszkodowanie) za nielegalny pobór energii elektrycznej na zasadach Kodeksu
postępowania cywilnego. Może on według swojego wyboru, zamiast opłat dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§8
Przeprowadzanie kontroli
1.

OSDn ma prawo do przeprowadzania kontroli układów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów i
prawidłowości rozliczeń.

2. Upoważnionym przedstawicielom OSDn przysługuje prawo:
a) wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie przeprowadzana jest kontrola, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej,
b) przeprowadzania w ramach kontroli niezbędnych przeglądów urządzeń będących własnością OSDn., a
także prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz dokonywania badań i pomiarów,
c) zbierania i zabezpieczania dowodów naruszania przez odbiorcę warunków używania układów pomiarowych
oraz warunków umowy zawartej z OSDn.
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§9
Wstrzymanie dostawy energii
1. OSDn może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku:
a) gdy instalacja Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
b) gdy nastąpiło pobieranie energii niezgodne z warunkami niniejszej umowy (nielegalny pobór energii), w
szczególności gdy Odbiorca dokonał zmian w układzie pomiarowo-rozliczeniowym umożliwiających
zafałszowanie pomiaru,
c) gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczone usługi co najmniej przez
okres 30 dni po upływie terminu płatności,
d) używania przez Odbiorcę urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci lub instalacji innych
Odbiorców,
e) samowolnego wprowadzenia przez Odbiorcę zmian w części instalacji Odbiorcy oplombowanej przez
OSDn .
f) utrzymywania przez Odbiorcę nieruchomości w stanie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci.
2. O zamiarze wstrzymania dostawy energii z przyczyn określonych w ust. 1, za wyjątkiem ust. 1 pkt. a, b Odbiorca
zostanie powiadomiony w formie pisemnej. OSDn jest obowiązany do bezzwłocznego wznowienia dostarczania
energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.
3. Przed wznowieniem dostarczania energii, gdy wstrzymanie dostawy wynikało z powodów, o których mowa w ust.
1 Odbiorca pokrywa wszystkie należności.
4. W przypadku wstrzymania dostaw z powodu jej nielegalnego pobierania OSDn może uzależnić wznowienie
dostawy od:
a) uregulowania należności za nielegalnie pobieraną energię elektryczną,
b) zmiany lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz pokrycia przez Odbiorcę związanych z tym
kosztów.
5. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie oznacza rozwiązania Umowy.
6. Z tytułu wznowienia dostarczania energii elektrycznej, po wstrzymaniu jej dostarczania z przyczyn określonych w
ust. 1 Odbiorca będzie ponosił opłatę za wznowienie dostarczania energii elektrycznej zgodnie z Taryfą.
7. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej lub zaprzestanie przez Odbiorcę poboru tej energii bez
rozwiązania umowy, nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku uiszczania opłat wynikających z Taryfy.

§ 10
Siła wyższa
Z odpowiedzialności stron wyłącza się przypadki braków realizacji umowy, powstałych wskutek udowodnienia
działania „siły wyższej”. Strony ustalają, że do „siły wyższej” zalicza się w szczególności następujące zdarzenia,
których strony nie były w stania przewidzieć ani im zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności: wojny,
strajki, klęski żywiołowe, zarządzenia władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiających realizację
przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa powyżej, strona nimi dotknięta zobowiązana
jest do zawiadomienia drugiej strony o tym fakcie tak szybko, jak to jest w istniejących warunkach możliwe.
W przypadku trwania siły wyższej przez okres dłuższy niż 1 miesiąc strony dokonają ustaleń, czy umowa będzie
kontynuowana, czy też ją rozwiążą. W przypadku nieosiągnięci porozumienia, każdej ze stron będzie służyło w
takim przypadku prawo rozwiązania umowy bez stosowania okresu wypowiedzenia, dokonane pod rygorem
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nieważności na piśmie.

§ 11
Doręczenia
Wszystkie oświadczenia i porozumienia stron powinny być dokonywane w formie pisemnej i doręczane osobiście
za potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na wskazany przez stronę
adres w niniejszej umowie, lub adres wskazany przez stronę jako właściwy dla korespondencji. Strony
oświadczają, że wysłanie przesyłki na adres powołany w tej umowie traktowane będzie jako doręczenie
odpowiedniej stronie. W wypadku zmiany adresu albo innych danych korespondencyjnych którejkolwiek ze stron,
strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej ze stron listem poleconym o fakcie wystąpienia takiej
zmiany, jeśli to możliwe przed jej wystąpieniem, jednak w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 3 dni od daty
dokonania zmiany. W wypadku niewykonania tego obowiązku strona, która zaniedbała przekazania informacji
ponosi negatywne tego konsekwencje, w tym zwłaszcza domniemanie skutecznego doręczenia wszelkich
przesyłek skierowanych pod poprzedni adres.
W przypadkach nagłych dopuszcza się powiadomienie telefoniczne drugiej strony umowy, pod warunkiem
niezwłocznego potwierdzenia tego zawiadomienia w formie pisemnej lub faksem.

§12
Warunki zmiany mocy umownej i grupy taryfowej
1. Odbiorca w terminie do 30 września każdego roku dla każdego przyłącza zamawia moc umowną,
odpowiadającą wartości maksymalnej mocy czynnej przewidywanej do pobierania w następnym roku
obowiązywania Taryfy.
2. W przypadku zmniejszenia, za zgodą OSDn, mocy umownej na następny rok obowiązywania Taryfy po terminie
określonym w ust. 1, lub w trakcie roku obowiązywania Taryfy, Odbiorca ponosi opłaty za zmniejszoną moc na
zasadach określonych w Taryfie.
3. Zwiększenie mocy umownej, powyżej wartości mocy przyłączeniowej określonej zgodnie z umową o
przyłączenie, wymaga złożenia przez Odbiorcę wniosku o określenie warunków przyłączenia, zawarcia umowy
o przyłączenie oraz wniesienia stosownych opłat przewidzianych w Taryfie.
4. W przypadku braku umowy o przyłączenie, Strony zgodnie postanawiają, że zwiększenie mocy umownej
wymaga złożenia przez Odbiorcę wniosku o określenie warunków przyłączenia, zawarcia umowy o
przyłączenie oraz wniesienia stosownych opłat przewidzianych w Taryfie.
5. W przypadku braku zamówienia mocy umownej w terminie określonym w ust. 1, do rozliczeń przyjmuje się
wielkość mocy z poprzedniego roku obowiązywania Taryfy.
6. W przypadku złożenia zamówienia mocy umownej po terminie określonym w ust. 1, do rozliczeń OSDn może
przyjąć wielkość mocy z poprzedniego roku obowiązywania Taryfy.

7. Prąd znamionowy przekładników prądowych winien być dostosowany do mocy umownej. Przekładniki prądowe
powinny być tak dobrane, aby prąd pierwotny wynikający z mocy umownej mieścił się w granicach 20 - 120 %
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ich prądu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy czynnej nie
mniejszym niż 20 % prądu znamionowego przy cosφ=1. Koszt dostosowania przekładników do zmieniającej się
mocy ponosi Odbiorca.
8. Zmiana mocy umownej może być związana z koniecznością dostosowania na koszt Odbiorcy, na warunkach
określonych przez OSDn , urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego).
9. Odbiorca może raz na 12 miesięcy zmienić grupę taryfową, o ile może być zakwalifikowany do innej grupy
taryfowej. O zamiarze zmiany grupy taryfowej, Odbiorca powinien poinformować OSDn z co najmniej 1
miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana grupy taryfowej wymaga zmiany Umowy.

§ 13
Zasady wykonywania Umowy
1. OSDn ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii oraz standardów
jakościowych obsługi odbiorców określonych w przepisach, o których mowa w § 2 pkt. a)

Umowy oraz na

warunkach określonych w Umowie.
2. Z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii oraz niedotrzymania standardów jakościowych
obsługi odbiorców, z zastrzeżeniem postanowień poniżej, OSDn udziela Odbiorcy, na jego wniosek, bonifikaty
w wysokości określonej w Taryfie.
3.

OSDn

ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które OSDn
odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności gdy szkoda wynikła z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy,
jak i wynikających z działania lub zaniechania osoby trzeciej.
4. OSDn jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej,
spowodowanych:.
1) działaniem siły wyższej albo z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą OSDn odpowiedzialności nie
ponosi,
2) ograniczeniami
podstawie

w dostarczaniu energii na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub na

decyzji

właściwych

organów

państwowych

lub

operatora

systemu

przesyłowego

elektroenergetycznego („OSP”) lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do operatora
systemu przesyłowego („OSDp”);
3) zastosowaniem przez OSP ograniczeń w funkcjonowaniu Rynku Bilansującego lub wprowadzeniem
ograniczeń w wykonywaniu umowy o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy OSDp a OSP;
4) niewłaściwym stanem technicznym instalacji i innych urządzeń będących własnością Odbiorcy; w
szczególności gdy instalacja odbiorcza nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów prawa.
5) wydaniem prawomocnego orzeczenia sądu albo decyzji organu władzy lub administracji państwowej
uniemożliwiającej lub ograniczającej realizację Umowy.

§14
Postanowienia końcowe
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu ………201. r. i obowiązuje na czas nieokreślony.
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2. Strony poddają umowę prawu polskiemu.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się lub stanie się nieważne, umowa pozostaje w
mocy w pozostałej części. W takim wypadku strony uzgodnią zastąpienie nieważnych postanowień takimi, które
w możliwie największym stopniu odpowiadają celom postanowień nieważnych.
4. Traci moc umowa sprzedaży energii elektrycznej nr ___.
5. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, z 30
dniowym wyprzedzeniem lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Warunkiem rozwiązania umowy jest
umożliwienie OSDn dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
6. Odbiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie OSDn z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze
opuszczenia obiektu jeśli zamiar ten połączony jest z zamiarem zaprzestania pobierania energii. Oświadczenie
takie traktowane będzie jak oświadczenie o rozwiązaniu umowy
7. OSDn przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu, do którego dostarczana jest
energia.,
8. OSDn ma prawo wezwać Odbiorcę do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
przez niego wskazanej, jeśli opóźnienia płatności faktur przekroczą w ciągu roku łącznie 14 dni lub wystąpi
istotna niekorzystna zmiana kondycji finansowej Odbiorcy.

W terminie czternastu dni od dnia doręczenia

wezwania do ustanowienia zabezpieczenia Odbiorca ustanowi na rzecz OSDn zabezpieczenie należytego
wykonania umowy. W przypadku nieustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia, pomimo wcześniejszego
wezwania, OSDn ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
9. W przypadku wypowiedzenia Umowy częściowo tj. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej w okresie jej
obowiązywania Odbiorca zapłaci sprzedawcy opłatę jednorazową powiększoną o podatek VAT. Wysokość
opłaty jednorazowej stanowi różnica wartości netto energii elektrycznej zadeklarowanej przez odbiorcę w § 4
punkt 1 Umowy przez cały okres obowiązywania umowy, według ceny określonej w Załączniku nr 2 (tj. iloczyn
ilości energii elektrycznej w MWh wskazanej w § 4 punkt 1 Umowy x cenę netto za 1 MWh wskazaną w
Załączniku nr 2 ) i wartości netto energii elektrycznej rzeczywiście zakupionej przez odbiorcę do końca okresu
rozliczeniowego poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ( tj. ilość energii
elektrycznej rzeczywiście zakupionej przez odbiorcę do końca okresu rozliczeniowego poprzedzającego dzień
złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy x cena netto za 1 MWh wskazaną w Załączniku nr 2), o ile różnica
ta ma wartość dodatnią. W przypadku wypowiedzenia Umowy częściowo tj. w zakresie sprzedaży energii
elektrycznej okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca.
10. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową lub za
pośrednictwem podmiotów działających na rzecz OSDn.
11. Odbiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez OSDn oraz podmioty
działające na jego rzecz dla potrzeb wywiązywania się z niniejszej umowy.
12.Wszelkie oświadczenia, żądania i inne pisma wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będą doręczane
w języku polskim, pocztą poleconą, przez posłańca lub faksem, zgodnie z poniższymi danymi adresowymi
stron:

Odbiorca:
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nazwa___________________________

adres___________________________
Tel/fax/mail_______________________

OSDn.:

D-ENERGIA Sp. z o.o.
Wymysłowice 1

88-320 Strzelno

Adres do korespondencji
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
Tel. 52 374 72 52,

faks 52 361 18 21,

e-mail: d-energia.bydgoszcz@d-energia.pl

13. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
14 Wszelkie spory wynikłe z lub w związku z niniejszą umową, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie między
stronami, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę OSDn .
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Energetyczne,
postanowienia rozporządzeń wydanych na jej podstawie oraz Kodeks Cywilny.
16. Umowa niniejsza została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
OSDn. i dla Odbiorcy.
17. Umowa zawiera 10 stron, wszystkie parafowane. Dokument nie posiadający tych cech nie może być uznany
za podstawę stosunków stron unormowanych niniejszą umową.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Zapotrzebowanie na moc elektryczną
Załącznik nr 2 - Cena jednostkowa energii elektrycznej oraz opłata handlowa.

Odbiorca

……………………….……………..
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OSDn

………………………………………………

Załącznik nr 1
do umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucji nr …../D-E /C…1/201…/K

Numer
budynku/Pkt.
Dostarczania

Lp

Typ
licznika

Numer
fabryczny
licznika

Przekładnia

Nr przekładnika

Poziom
Mnożna
napięcia[kV]

Moc umowna
zamówiona
przez odbiorcę
[kW]

1
Stan licznika początkowy
1. Do rozliczeń zgodnie z § 4 punkt 1 umowy kompleksowej nr ……/D-E/C…1/201…/K przyjmuje się moc umowną ____ kW.

Odbiorca

1. ………………………………………
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OSDn

1. ………………………………………..

Moc
przyłączeniowa
dla odbiorcy
[kW]

Załącznik nr 2
do umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucji
nr …/D-E/C…1/201…/K

Cena jednostkowa energii elektrycznej oraz opłata handlowa .

GRUPA TARYFOWA
Energia elektryczna

[zł/MWh]

_________

Opłata handlowa

[zł/m-c]

__________

Odbiorca

1. ......................................................................
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C lub B

OSDn

1. ...................................................................................

