UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR …/…/.../…
z dnia ………..r.

zawarta pomiędzy:
ERG S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-520) przy ulicy Chemicznej 6, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000085389, NIP 629-00-11-681 z kapitałem zakładowym
wynoszącym
17 520360,00
zł
opłaconym
w
całości,
zwanym
dalej
dostawcą
reprezentowaną przez:
1. Robert Groborz - Prezes Zarządu
zwaną w treści Umowy “OSDn”,
a
……………………….. z siedzibą w ….……… (00-000) przy ulicy ………… zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego KRS …………….., NIP ………………….. , REGON ………….. zwanym dalej odbiorcą
reprezentowaną przez:
1. ……………… - Właściciel

zwanym w dalszej treści Umowy “Odbiorcą”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest przesyłanie do miejsc dostarczania energii elektrycznej w sposób zapewniający
utrzymanie przez Sprzedawcę jakości, ciągłości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej.
2. Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji stanowią integralną część niniejszej Umowy zawartej pomiędzy
Sprzedawcą a Odbiorcą.
3. OSDn zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej, a Odbiorca do jej odbioru i zapłaty
za dystrybucję energii oraz inne należności związane z dostarczaniem energii elektrycznej.
§2
PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY POWIĄZANE
1. Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają:
a) Sprzedawca –- podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
na podstawie posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
b) Odbiorca - każdy, kto kupuje na potrzeby własne lub w celu dalszej odsprzedaży energię elektryczną
na podstawie umów zawartych ze Sprzedawcą.
c) Miejsca odbioru - punkty w sieci dystrybucyjnej, w których następuje dostarczenie Energii Elektrycznej,
określone w Umowach o Świadczenie Usług Dystrybucji, zawartych pomiędzy Odbiorcą a właściwymi OSD,
określonymi szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy.
d) Okres rozliczeniowy - okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym
dokonywana jest sprzedaż dystrybucji energii elektrycznej.
e) OSDn – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje,
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remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami
elektroenergetycznymi, do którego sieci jest Odbiorca przyłączony i z którym ma podpisaną umowę o
Świadczenie Usług Dystrybucji.
2. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;
b) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD.
c) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP, zwana dalej IRiESP;
d) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD;
e) Obowiązująca Taryfa na sprzedaż usług dystrybucyjnych OSDn;
§3
CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU
1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej, moc umowną, grupę taryfową zamieszczono w poniższej tabeli
odrębnie dla każdego z lokali Odbiorcy:

Moc
Numer
Moc
przyłącze przyłącza umowna
niowa

Adres obiektu

Dąbrowa Górnicza ul
Chemiczna 6
Rozdzielnia NN w
budynku Utrzym. Ruchu

Adres obiektu

ERGZB
0000009

6,6kW

Moc
Numer
Moc
przyłączen przyłącza umowna
iowa

Dąbrowa Górnicza ul
Chemiczna 6
Rozdzielnia w budynku
Utrz. Ruchu
Rozdzielnia nisk. napięc

ERGZB
0000010

15 kW

Grupa
taryfowa
Granica
eksploatacji
Zaciski prądowe
w rozdzielni
okapturzonej
budynku Utrzym.
Ruchu

C11

Grupa
taryfowa

Granica
eksploatacji

C11

Zaciski prądowe
rozdz.
okapturzonej
budynku Utrz.
Ruchu

2.

Odbiorca oświadcza, że dysponuje aktualnym tytułem prawnym do lokalu opisanego w powyższej tabeli i
ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia. Odbiorca udostępni (prześle) kopię tytułu
prawnego na żądanie OSDn.
3. Warunki zmiany mocy umownej określone są w § 5 „Ogólnych warunków”.
§4
ZASADY ROZLICZENIA DOSTARCZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1.
2.

Odbiorca zapłaci OSDn należności za usługi dystrybucyjne, czynną oraz bierną energię elektryczną, której
ilość stwierdzana będzie odczytami układu pomiarowego-rozliczeniowego.
Szczegółowe zasady rozliczania dostarczonej energii określone są w §7 „Ogólnych warunków”.
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3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców oraz za niedotrzymanie standardów
jakościowych energii Odbiorcom, na ich wniosek, przysługują bonifikaty i upusty, w wysokości określonej
w Taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej.
Warunkiem dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej w granicach określonych przepisami
jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej, przy współczynniku tg φ nie większym
niż 0,4.
§5
TERMIN REGULOWANIA NALEŻNOŚCI
Po zakończeniu okresu rozliczeniowego OSDn wystawi i dostarczy Odbiorcy w formie pisemnej
lub elektronicznej fakturę VAT za dystrybucję dostarczonej w danym okresie rozliczeniowym energii
elektrycznej.
Faktury w wersji papierowej będą wysyłane na adres do korespondencji.
Faktury w wersji elektronicznej będą wysłane na adres mail podany w pkt. 10.
Należności za dystrybucję energii elektryczej regulowane będą przelewem na wskazane na fakturze konto.
Odbiorca ureguluje należność określoną w fakturze w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, w którym
została wystawiona faktura.
Na
żądanie
Odbiorcy,
do
każdej
faktury
OSDn
załączy
specyfikację
kosztów.
w poszczególnych Miejscach Odbioru.
Odbiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
OSDn jest uprawniony do zaliczenia dokonywanych przez Odbiorcę wpłat w pierwszej kolejności
na poczet przysługujących mu należności związanych z nieterminowym regulowaniem należności przez
Odbiorcę, a następnie na poczet należności ubocznych. Z pozostałej kwoty zostanie zaspokojona należność
główna.
Korespondencję do OSDn należy przesyłać na adres:
ERG S. A.
Ul. Chemiczna 6
42-520 Dąbrowa Górnicza
e-mail: erg@erg.com.pl

10. Korespondencję do Odbiorcy należy przesyłać na adres:
………………..
ul. …………….
00-000 ………………………

11. W bieżących kontaktach między Odbiorcą oraz Sprzedającym związanych z realizacją niniejszej Umowy,
Strony reprezentują:
a) ze strony Odbiorcy: …………………… Tel. ……………………
Kierownik Utrzymania Ruchu ……………….. Tel. …………………………
b)ze strony Sprzedającego: Kierownik Utrzymania Ruchu - ………………… Tel. ………………………
Specjalista Energetyk ………………. Tel. ……………………..
12. Strony zobowiązują się do bieżącej aktualizacji danych zawartych w pkt. 9, 10 i 11.
13. Strony zobowiązują się do:
a) wzajemnego przekazywania informacji o powstaniu awarii lub okoliczności stanowiących Siłę Wyższą,
czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla niniejszej Umowy,
b) zachowania Formy Pisemnej przekazywania danych, informacji, opinii, dokumentów i wniosków,
o których mowa w niniejszej Umowie.
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§6
OBOWIĄZYWANIE UMOWY I TRYB JEJ WYPOWIEDZENIA
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Umowa obowiązuje od dnia ……………… r. i zawarta jest na czas nieoznaczony. Data rozpoczęcia dostarczania
energii i nr licznika wraz ze stanem początkowym zostanie określona w protokole odbioru technicznego
spisanym w miejscu odbioru z najemcą lub jego przedstawicielem.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia
liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało doręczone,
z zastrzeżeniem § 9 i § 12 „Ogólnych warunków”.
Odbiorca obowiązany jest poinformować OSDn w trybie § 10 „Ogólnych warunków” o zamiarze rozwiązania
umowy.
Utrata przez Odbiorcę tytułu prawnego do lokalu stanowiącego miejsce dostarczania, o których mowa w § 2
pkt 1 i 2, stanowi warunek rozwiązujący niniejszą umowę.
Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej zawiadomienia drugiej Strony.
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Podpisanie niniejszej umowy z OSDn jest jednoznaczne z akceptacją przez Odbiorcę „Ogólnych warunków
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej OSDn” z którymi przed podpisywaniem Umowy się
zapoznał.

2.

Umowa ulega zmianie w zakresie zmian przepisów Taryfy na sprzedaż usług dystrybucyjnych, do której się
odwołuje, oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez zachowania trybu określonego w ust. 1.

3.

Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle wykonania lub nienależytego
wykonania postanowień Umowy będzie sąd właściwy dla siedziby OSDn.

4.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze Stron.
OSDn
ODBIORCA
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