UMOWA
ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR ../EE/D/….
W dniu dd.mm.rrrr r. między:
Energomedia Sp. z o.o., ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia wpisana pod numerem
0000067731 do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 27.178.000,00 zł,
NIP: 628-18-75-399, Regon: 273713642, zwaną dalej OSD, którą reprezentują:
1. Jan Ćwikła
- Prokurent
2. Grzegorz Pyzio
- Szef Działu Nadzoru Ruchu i Rynku Energii
a,
……………………………………………………………………………………………,
ul. ………………………… .,
NIP: ………………………, Regon: ………………………,
którą reprezentuje:
1.

………………………………….

zwane dalej ODBIORCĄ,
Adres do korespondencji: j.w.
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. OSD oświadcza, że posiada koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w zakresie:
a) dystrybucji energii elektrycznej Nr PEE/167A/90/W/1/2002/MS z dnia 25 września
2002 roku,
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest świadczenie usługi
dystrybucji energii elektrycznej obejmującej korzystanie przez Odbiorcę z Systemu
Elektroenergetycznego, na warunkach określonych szczegółowo w OWU, stanowiących
integralną część niniejszej umowy.
2. ODBIORCA zamawia świadczenie usług dystrybucyjnych dla obiektów określonych
w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
Granicę
eksploatacji
urządzeń
elektroenergetycznych
stanowi:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest własnością ………………………… i znajduje się:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
ODBIORCA oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektów do których
dostarczana jest energia elektryczna. ODBIORCA zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania OSD o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie tytułu
prawnego i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania OSD może być
potraktowany jako naruszenie warunków Umowy.
3. Odbiorca Oświadcza, że zapoznał się z IRiESD.
4. Odbiorca Oświadcza, że posiada zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z:
• Nazwa sprzedawcy: ……………………………………
• Nr umowy sprzedaży: ………………………………….
• Okres obowiązywania od: dd.mm.rrrr.
• Okres obowiązywania: ………………………...

• Nazwa URB: ……………………………………
W przypadku zmiany sprzedawcy aktualizacja powyższych danych nie wymaga formy
aneksu, a jedynie zgłoszenia do OSD zgodnie z IRiESD.
5. Odbiorca oświadcza, że instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada
wymaganiom technicznym określonych w przepisach i nie zawiera przeróbek
umożliwiających nielegalny pobór energii elektrycznej.
6. Odbiorca oświadcza, że nie jest przedsiębiorstwem energetycznym przyłączonym do sieci
OSD świadczącym usługi dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych
do jego sieci korzystających z systemu energetycznego. Nie jest operatorem systemu
dystrybucyjnego, przed podpisaniem Umowy otrzymał Taryfę OSD aktualną na dzień
zawarcia Umowy oraz wyraża zgodę na udostępnianie przez OSD danych pomiarowych ,
wybranemu przez odbiorcę sprzedawcy oraz POB sprzedawcy.

§3
1. ODBIORCA zalicza się do grupy taryfowej opłat za usługę dystrybucyjną: ………..
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Odczyty wskazań układów pomiarowych będą dokonywane w okresach miesięcznych.
3. Rozliczenia między Stronami za usługi dystrybucyjne, dokonywane będą w oparciu
o aktualną Taryfę OSD dla dystrybucji energii elektrycznej i wskazania układów
pomiarowych.
4. ODBIORCA nie będzie obciążany opłatami za przekroczenie mocy umownej powstałe na
skutek awarii w sieci OSD oraz uzgodnionych wyłączeń dla potrzeb OSD.
5. OSD ma prawo kontroli poboru mocy i zainstalowania urządzeń ograniczających pobór
mocy do wielkości mocy umownej.
§4
1. Umowa wchodzi w życia z dniem dd.mm.rrrr, nie wcześniej jednak niż w dniu
podpisania umowy przez obie strony i obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- „Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucyjnych oraz umowy świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektyrcznej
(OWU);
- taryfa cen i stawek opłat (dostępna na stronie internetowej OSD);
- zapotrzebowania na moc i energię elektryczną (Załącznik Nr 1).
3. ODBIORCA oświadcza, iż zapoznał się Ogólnymi Warunkami Umowy, o których mowa
w ust. 2.

§5
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
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