UMOWA
sprzedaży energii elektrycznej

zawarta dnia …….. r., w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Chemiczna 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod nr KRS
0000085389, NIP: 629-001-16-81, z kapitałem zakładowym 17 520 360,00 zł wpłaconym w całości,
zwanymi dalej „Dostawcą”, reprezentowanym przez:
1. Roberta Groborza - Prezesa Zarządu
a
…………….. z siedzibą : ………………….,
„Odbiorcą”, reprezentowanym przez:

NIP ……….. REGON ………… zwanym dalej

1. ………… - Właściciela
o następującej treści:

§1.
ERG S.A. oświadcza , że posiada koncesję nr DEE/214-ZTO/1198/W/OKA/2009/AM na dystrybucję
energii elektrycznej oraz koncesję nr OEE/265-ZTO/1198/W/OKA/2009/AM na obrót energią
elektryczną, wydane dnia 31 sierpnia 2000r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
§2.
1. Odbiorca zamawia energię elektryczną dla potrzeb działalności w Dąbrowie Górniczej, ul.
Chemicznej 6,
2. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł do władania nieruchomością, na potwierdzenie czego
przedstawia stosowny dokument.
3. Odbiorca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu lub przesyłu
energii, podlegającej koncesji zgodnie z wymaganiami Prawa Energetycznego.
§3.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na podstawie warunków określonych w Ustawie z dnia
10.04.1997r – Prawo Energetyczne, rozporządzeń wykonawczych do ww ustawy, koncesji na obrót
oraz przesył i dystrybucję energii elektrycznej wydanej Dostawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
§4.
Odbiorca zobowiązuje się do poboru energii elektrycznej z miejsc dostarczania, tj:
Przyłącze nr 1 – zaciski kabla w rozdzielni niskiego napięcia ………….. o parametrach ;
-zasilanie trójfazowe 0,4 kV,
-moc umowna: 25 kW,
-zabezpieczenie przedlicznikowe: bezpieczniki50A,
-współczynnik mocy tg φo=0,4
Odbiorca zakwalifikowany jest tymczasowo do grupy taryfowej: C 11.
§5.

Granice eksploatacji sieci: - zaciski kabla zasilającego w rozdzielni niskiego napięcia Rozdzielni
Głównej

§6.
Za uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego lub urządzeń Dostawcy zainstalowanych w
obiektach Odbiorcy odpowiada Odbiorca. Uszkodzenie plomb nałożonych przez Dostawcę lub Urząd
Miar na ww urządzeniach, podlega dodatkowej opłacie zgodnie z Taryfą Dostawcy. Odbiorca
pokrywa koszty okresowych czynności legalizacyjnych lub wymiany licznika oraz sprawdzenia
prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego wykonanych na Jego żądanie, w
przypadku gdy reklamacja dotycząca wskazań układu okaże się nieuzasadniona.
§7.
1. Zmiana wielkości mocy umownej Odbiorcy na następny okres taryfowy musi być zgłoszona
pisemnie najpóźniej na trzy miesiące przed upływem okresu taryfowego Dostawcy.
2. Jeżeli zmiana mocy powoduje konieczność przebudowy przyłącza lub układu pomiarowego, to
wszelkie koszty z tym związane ponosi Odbiorca.
§8.
Dostawca zobowiązuje się doświadczenia usług dystrybucji energii zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r,( Dz. U. nr 93 poz. 623), w szczególności do:

1. Uzgadniania z Odbiorcą zmian warunków dostarczania energii.
2. Informowania o terminach planowanych przerw i ograniczeń zasilania.
3. Niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostawie energii.
4. Umożliwienie Odbiorcy dostępu i kontroli wskazań układów pomiarowych.
§9.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w dostawie energii:
1.
2.
3.
4.
5.

Spowodowanych działaniem siły wyższej,
Spowodowanych awarią sieci przesyłowej nie będącej własnością Dostawcy,
Związanych z wystąpieniem zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego oraz zniszczenia mienia,
Powstałych z winy Odbiorcy lub osób trzecich, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności,
Wprowadzonych przez Dostawcę energii do ERG S. A. na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z 23 lipca 2007 r. (Dz. U. nr 133 poz. 924 z 2007r).
6. Wynikających z planowych działań Dostawcy uzgodnionych z Odbiorcą.
7. Spowodowanych orzeczeniem sądu bądź decyzją organu władzy lub administracji rządowej oraz
samorządowej.
§10.
Odbiorca zobowiązany jest do:
1. Korzystania z energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy.
2. Utrzymania wewnętrznych instalacji w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami odp.
przepisów.
3. Terminowego regulowania należności związanych z dostarczaniem energii.

4. Umożliwienia przedstawicielom Dostawcy dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do elementów
sieci Dostawcy oraz do urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych znajdujących się na terenie i w
obiektach Odbiorcy.
5. Ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenia przyrządów pomiarowych zainstalowanych w
obiektach Odbiorcy, oraz pokrywania strat i kar z tego tytułu.
6. Niezwłocznego informowania Dostawcy o zauważonych wadach i usterkach układu pomiaroworozliczeniowego oraz o zakłóceniach w dostawie energii elektrycznej.
§11.
Rozliczenia między stronami za dostarczoną energię i usługę przesyłową odbywać się będą na
podstawie wskazań układu pomiarowego, przyjętych wielkości mocy umownej oraz aktualnej Taryfy
dla energii elektrycznej Dostawcy. Składniki opłaty:
•
opłata za zużytą energię,
•
opłaty za usługę przesyłową,
•
opłata abonamentowa.
Dostawca pobiera opłaty ryczałtowe za dodatkowe czynności związane z dostarczaniem energii i
obsługę Odbiorcy, zgodnie z obowiązującą Taryfą. Zmiana Taryfy dla energii elektrycznej obowiązuje
od daty jej zatwierdzenia, po pisemnym zawiadomieniu Odbiorcy, i nie wymaga aneksu do umowy.

§12.
Przyjmuje się 1 miesięczny okres rozliczeniowy. Odczyty urządzeń pomiarowych będą dokonywane
na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.

§13.
1. Faktury za dostawę energii będą wystawiane po każdym okresie rozliczeniowym z terminem
płatności 7 dni od daty otrzymania, na konto Dostawcy: ING BSK SA, O/Dąbrowa Górnicza,
konto nr 80 1050 1142 1000 0008 0033 2769.
2. Do należności netto doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Nie wpłacenie przez Odbiorcę należności w wyznaczonym terminie, spowoduje naliczenie
ustawowych odsetek oraz upoważnia Dostawcę do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym i wstrzymania dostaw energii po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty.
4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku płatności.
§14.
Dostawca może wstrzymać dostawę energii z powodu:
1. Nieuregulowania należności z tytułu dostawy energii w wyznaczonym terminie po uprzednim
pisemnym wezwaniu do zapłaty.
2. Pobierania energii z pominięciem układu pomiarowego.
3. Używania przez Odbiorcę urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci Dostawcy lub
urządzeń u innych odbiorców.
4. Niesprawności układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego połączeń jeżeli za jego stan odpowiada
Odbiorca.
5. Pobierania energii bez zawarcia umowy.

6. Wystąpienie zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska.
7. Uniemożliwienie dostępu przedstawicielom Dostawcy do urządzeń będących jego własnością lub
urządzeń pomiarowych znajdujących się w obiektach i na terenie Odbiorcy.
8. Wprowadzenia ograniczeń dostaw energii i mocy na podstawie art. 11 Ustawy z 10 kwietnia
1997r Prawo Energetyczne.
§15.
Wznowienie dostaw energii wstrzymanych z powodów wymienionych w §14 może nastąpić w
terminie do 48 godzin po ustaniu przyczyny wyłączenia. Wznowienie dostawy energii podlega
dodatkowej opłacie (za wyjątkiem przypadków wg p-u 8 § 14) zgodnie z Taryfą Dostawcy.

§16.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem …………. i obowiązuje na czas nieoznaczony.
2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy na piśmie z 1-miesięcznym
okresem wypowiedzenia z zastrzeżeniem p-ktu 3.
3. Umowa może być rozwiązana przez Dostawcę w terminie natychmiastowym w przypadkach
wskazanych w par. 14.
4. W przypadku zmiany przepisów lub taryf na które powołuje się Umowa, ulegają automatycznie
zmiany odnośne postanowienia niniejszej Umowy i nie wymagają aneksu.
5. Wszelkie zmiany w treści Umowy z zastrzeżeniem p-u 4 mogą nastąpić wyłącznie za pisemną
zgodą obydwu stron.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
przepisy związane z treścią Umowy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
DOSTAWCA:

ODBIORCA:

