
 

 

 

Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej 

  Nr ……/C/TE0/Ee/..….. 

 

 
W  dniu …………………  w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: 

Celsa „Huta Ostrowiec”  Sp. z o.o. z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 2, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123124, NIP 527 – 23 – 12 – 319, 

REGON 016364209, kapitał zakładowy 222.445.000, 00 zł  zwaną dalej „Sprzedawcą” albo „OSDn”  

reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………... 

 

2.  ……………………………………………………………………………………………………….…. 

 

    a                                 

     

…………………………………………………… z siedzibą w ………………………, ul. ……………….., 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

………………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………… 

lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………………………………………….. 

pod numerem ……………………………… posiadającą  numer NIP ………………, REGON ……………, 

kapitał zakładowy ……………. zł zwanym dalej „Odbiorcą” reprezentowanym przez: 

 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………... 

 

2.  ………………………………………………………………………………………….……………. 

 

została zawarta Umowa sprzedaży energii elektrycznej, obejmująca usługę kompleksową w zakresie 

świadczenia usług dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej, zwana dalej „Umową” o następującej treści: 
                               

 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

§ 1 

Umowa sprzedaży energii elektrycznej obejmuje usługę kompleksową w zakresie świadczenia usług 

dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów Odbiorcy oraz ustalenie: 

- praw i obowiązków Sprzedawcy i Odbiorcy; 

- odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków Umowy; 

- warunków technicznych w zakresie świadczenia usług dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej, 

- zasad rozliczeń. 

 

  § 2 

 

Poza niniejszą  Umową, dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. “Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625) z późniejszymi  

zmianami  i  przepisami  wykonawczymi, w tym w szczególności:  

a)   Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków  

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 ) z późniejszymi 

zmianami, zwanym dalej „Rozporządzeniem”. 

b)     Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną  ( Dz. U. Nr 128 z 2007r. poz. 895) z 

późniejszymi zmianami.  

2.     Koncesji z dnia 5 maja 2004r. na obrót energią elektryczną Nr OEE/370/4985/W/OŁO/2004/PL 

3.     Koncesji z dnia 5 maja 2004r. na dystrybucję energii elektrycznej Nr PEE/273/4985/W/OŁO/2004/PL 

4.    Aktualnie  obowiązującej Taryfy OSDn  dla energii  elektrycznej  zatwierdzonej przez  Urząd Regulacji 

Energetyki w części dotyczącej świadczenia usług dystrybucji. 

5.     Aktualnie  obowiązującej Taryfy  dla energii  elektrycznej  zatwierdzonej przez Sprzedawcę.   

 



 

 

 

 

ŚWIADCZENIE USŁUG  DYSTRYBUCJI 

 
§ 3 

Strony zgodnie oświadczają, że dla wszystkich przyłączy o których jest mowa w Umowie, zrealizowane zostały 

warunki przyłączenia wydane przez OSDn i w związku z czym istnieją możliwości zasilania w energię 

elektryczną obiektów Odbiorcy wskazanych w § 4 ust. 1 Umowy a Odbiorca zaliczony jest do grupy 

przyłączeniowej określonej w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

§ 4 

1.  Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i dostarczania jej do obiektów 

(nieruchomości) Odbiorcy przy ul. …………………….. w Ostrowcu Świętokrzyskim, na warunkach 

określonych Ustawą o której mowa w § 2 ust. 1 z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi oraz 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2.  Odbiorca zobowiązuje się do pobierania energii elektrycznej dla obiektów o którym  mowa w ust. 1 

zgodnie z technicznymi warunkami odbioru zawartymi w Załączniku Nr 1 do Umowy oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami  i  postanowieniami Umowy. 

§ 5 

1. Poszczególne przyłącza, miejsca przyłączenia, dostarczania, odbioru energii elektrycznej, miejsca pomiaru  

oraz granice eksploatacji i  własności urządzeń określono w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

2. Strony ustalają, że w miejscach dostarczania energia elektryczna będzie miała standardy jakościowe 

określone w Rozporządzeniu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. a  Umowy. 

3. Standardy jakościowe energii elektrycznej określone w ust. 2 nie obowiązują w przypadku wprowadzenia na 

podstawie odrębnych przepisów ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej  oraz działania 

siły wyższej (zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli Stron uniemożliwiającego 

wykonanie Umowy w całości lub w części, którego zaistnienia oraz jego skutków nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania Umowy przy zachowaniu należytej staranności) lub wystąpienia awarii w 

systemie.  

§ 6 

1.  Odbiorca zamawia na okres obowiązywania kolejnej Taryfy,  wielkości mocy umownej zgodnie  

z technicznymi  warunkami  przyłączenia, zasilania  i  odbioru  energii  elektrycznej  zawartymi   

 w Załączniku  Nr 1 do Umowy. 

2.  Zamówiona przez Odbiorcę wielkość mocy umownej nie może być większa od mocy przyłączeniowej  

określonej w warunkach przyłączenia. 

3.  Zamawianie wielkości mocy umownej, o której mowa w ust. 1, odbywa się w formie pisemnej na 

wezwanie Sprzedawcy w wyznaczonym przez niego terminie. 

4.  W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca przyjmuje na okres 

obowiązywania  kolejnej  Taryfy   aktualnie obowiązujące wielkości mocy umownej. 

§ 7 

1.  Strony rozliczają się za świadczoną  usługę  dystrybucji   na podstawie mocy umownej i wskazań układu 

pomiarowo – rozliczeniowego oraz wg cen i stawek opłat, upustów  oraz bonifikat ustalonych w Taryfach o 

których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5, dla grupy taryfowej określonej w Załączniku Nr 1 do Umowy.   

2.  Strony ustalają sposoby prowadzenia rozliczeń za świadczenie usługi dystrybucji oraz terminy  

regulowania należności  jak w  §  10 Umowy. 

 

SPRZEDAŻ  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ 

 

§ 8 

1.  Sprzedawca  zobowiązuje się  sprzedawać  energię  elektryczną  na warunkach  określonych ustawą  

o której  mowa w  § 2  ust. 1, posiadaną koncesją na obrót energią elektryczną  oraz zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

2.  Odbiorca  zobowiązuje  się  kupować  energię  elektryczną w miejscu / miejscach dostarczania,  zgodnie z 

technicznymi warunkami odbioru określonymi w Załączniku  Nr 1 do Umowy oraz zgodnie  

z obowiązującymi  przepisami i postanowieniami  Umowy.  

3.  Strony  rozliczają  się  za sprzedaną – kupioną energię  elektryczną na podstawie wskazań układu  

pomiarowo – rozliczeniowego wg cen i stawek opłat ustalonych w Taryfach o których mowa w § 2 ust 4 

 i ust. 5, dla grupy taryfowej określonej w Załączniku Nr 1 do Umowy.    

4.  STRONY ustalają sposoby prowadzenia rozliczeń za sprzedaną – zakupioną energię elektryczną oraz 

terminy regulowania należności jak w § 10 Umowy. 

 

 

 



 

 

 

§ 9 

 

Strony ustalają, dla wszystkich miejsc dostarczania energii elektrycznej, dopuszczalny czas trwania przerw – 

jak określony w Załączniku Nr 1 do Umowy.    

 

 

 

 

ZASADY  ROZLICZEŃ  ORAZ  WARUNKI  I  TERMINY  PŁATNOŚCI 

 

§ 10 

1. Odbiorca reguluje opłaty za usługę dystrybucji, kupioną energię elektryczną oraz z tytułu innych rozliczeń 

związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, wg cen i stawek opłat ustalonych  

w Taryfach o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5, dla grupy taryfowej określonej w Załączniku Nr 1  

do Umowy. 

2. Należności związane z zaopatrzeniem  w energię elektryczną, Odbiorca będzie regulował na konto 

bankowe Sprzedawcy w terminie  14 dni od daty wystawienia faktury. W każdym przypadku wiążący 

 i wymagalny termin płatności będzie ustalony na fakturze i nie będzie to dzień świąteczny lub niedziela. 

Sprzedawca zobowiązuje się powiadamiać wzajemnie o zaistniałych zmianach w brzmieniu kont 

bankowych pod rygorem poniesienia kosztów związanych ze zbędnymi manipulacjami bankowymi.   

3. Odbiorca  upoważnia  Sprzedawcę  do  wystawiania  faktur  bez  jego  podpisu na adres: 

………………………………………………….. 

 ul. ………………………………  

 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 NIP  Odbiorcy      … – … – … - … 

       NIP  Sprzedawcy     527 – 23 – 12 - 319 

4. Nieterminowe regulowanie należności powoduje za każdy dzień zwłoki naliczenie odsetek ustawowych  

za przekroczenie terminu płatności. 

5. Terminem spełnienia zapłaty jest  termin uznania wpływu   środków  na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

6. Odbiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania wszystkich należności związanych  

z zaopatrzeniem w energię elektryczną a złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z tego zobowiązania. 

Po rozpatrzeniu reklamacji w uzasadnionych przypadkach Sprzedawca dokona stosownej korekty faktur. 

Reklamację faktury Odbiorca powinien zgłosić bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od jej 

otrzymania. 

7. Strony ustalają, że w przypadku pozostawania Odbiorcy w zwłoce z zapłatą faktur, Sprzedawca ma prawo 

zaliczyć bieżące wpłaty Odbiorcy na pokrycie swoich najstarszych należności, zastrzegając sobie prawdo 

wyboru kolejności pokrycia należności głównych i/lub opłat dodatkowych za zwłokę.  

8. Odczytywanie wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych i wystawianie faktur za pobraną energię 

elektryczną będzie realizowane w okresach miesięcznych. 

9. Odczytów wskazań przyrządów pomiarowych dokonują pracownicy Sprzedawcy. Odbiorca ma prawo 

współuczestnictwa w dokonywaniu odczytów wskazań liczników energii elektrycznej. 

10.  W przypadku zawyżenia należności za pobraną energię elektryczną spowodowaną błędami w pomiarze 

lub w odczycie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, Sprzedawca stosuje zasady rozliczeń 

 i bonifikat określone w Taryfach o których mowa w § 2 ust 4 i ust. 5    

 

 

USTALENIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI I  

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRTCZNEJ 

 

 

§ 11 

1. Sprzedawca może ograniczyć świadczenie usługi dystrybucyjnej i sprzedaży  energii  elektrycznej  

 w przypadku  wystąpienia  awarii, działania  siły  wyższej, wstrzymania lub drastycznego ograniczenia 

dostarczania energii  elektrycznej do Celsa „Huta Ostrowiec” przez OSD (PGE Dystrybucja S.A.) a także 

wystąpienia  konieczności wykonania nieprzewidzianych  prac dla zapobieżenia  lub  usunięcia  skutków  

awarii.  

2. Sprzedawca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  Odbiorcy z  co  najmniej  5 dniowym  wyprzedzeniem 

o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu  energii elektrycznej.  

3. Sprzedawca każdorazowo uzgadnia z Odbiorcą planowane przerwy dostarczaniu energii elektrycznej. 

4. Sprzedawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za szkody  powstałe  z tytułu niedostarczenia  energii  

elektrycznej  wynikłe  na  skutek  działania  siły  wyższej, awarii w systemie  lub ograniczeń 



 

wprowadzonych przez OSD   oraz  spowodowane w  okresie  planowych  przerw  w  dostarczaniu  energii  

elektrycznej.  

5. Sprzedawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  wynikłe  w  przypadku   

wprowadzenia  na  podstawie  odrębnych  przepisów ograniczeń w dostarczaniu  i  poborze  energii  

elektrycznej. 

 

§ 12 

       Sprzedawca  wstrzymuje  bezzwłocznie dostarczanie  energii  elektrycznej w przypadkach: 

1. Nielegalnego  pobierania  energii  elektrycznej  w szczególności  samowolnego przyłączenia  do sieci oraz 

pobierania  energii  elektrycznej z całkowitym lub częściowym pominięciem  układu  pomiarowo – 

rozliczeniowego. 

2. Gdy  instalacja  Odbiorcy  stwarza  zagrożenie  dla  życia, zdrowia i środowiska naturalnego. 

3. Dokonania przez Odbiorcę samowolnych  zmian w części instalacji oplombowanej przez Sprzedawcę  

umożliwiających  zafałszowanie  pomiarów. 

4. Wznowienie  dostarczania  energii  elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji następuje 

bezzwłocznie  po ustaniu przyczyn wstrzymania o których mowa w ust.2. Jeżeli wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej nastąpiło w przypadku o którym mowa w ust. 1 i 3, wznowienie dostarczania następuje  

po uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich należności o których mowa w ust. 5 oraz spełnieniu 

dodatkowych warunków określonych przez Sprzedawcę. 

5. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej, Sprzedawca obciąży Odbiorcę opłatami  

w wysokości określonej w Taryfie o której mowa w  § 2 ust. 4 Umowy. 

 

 

 

§ 13 

       Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku: 

1.  Nieuregulowania przez Odbiorcę należności związanych z dostarczaniem energii elektrycznej oraz 

świadczenia usług dystrybucji. 

2.  Używania przez Odbiorcę urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci. 

3.  Uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSDn dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem do 

elementów sieci i urządzeń będących własnością Sprzedawcy w celu przeprowadzenia prac 

eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz 

uniemożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy przeprowadzenia kontroli. 

4.  Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w sytuacji gdy 

Odbiorca zwleka z zapłatą należności związanych z dostarczaniem energii elektrycznej co najmniej miesiąc 

po upływie terminu płatności pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia 

umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych  

i bieżących należności. 

5.  Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić po 

upływie określonego przez Sprzedawcę terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

6.  Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić po 

bezskutecznym upływie 7 dni od ustalonego przez Sprzedawcę terminu zapewnienia dostępu określonego w 

zawiadomieniu wysłanym, pozostawionym lub doręczonym Odbiorcy.   

7.  Wznowienie dostarczania energii elektrycznej nastąpi po ustaniu przyczyny wstrzymania. 

 

§ 14 

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w rezultacie przerw w świadczeniu usług 

dystrybucji energii elektrycznej spowodowanych niewłaściwym stanem technicznym urządzeń będących 

własnością Odbiorcy oraz użytkowaniem przez Odbiorcę urządzeń i instalacji nieodpowiadających 

właściwym przepisom i normom technicznym. 

2. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem i ponownym wznowieniem dostarczania energii elektrycznej  

  w przypadkach o których mowa w § 12 i § 13  ponosi Odbiorca. 

 

§ 15 

 

1. Odbiorca  może  wystąpić pisemnie  do Sprzedawcy o  zmianę  grupy  taryfowej  nie  częściej  niż  raz   

     na 12 miesięcy. 

2. Z zachowaniem warunku o którym mowa w ust. 1 obowiązujące w Taryfach zasady rozliczeń  

za  świadczenie  usługi dystrybucji  i  sprzedaż  energii  elektrycznej mogą  być  zmienione  na  wniosek  

Odbiorcy  dopiero po zrealizowaniu  zaleceń  OSDn w zakresie  przystosowania układu pomiarowo-

rozliczeniowego do nowej grupy taryfowej oraz po zaktualizowaniu  Umowy. 

 



 

 

 

§ 16 

Odbiorca zobowiązany jest do informowania Sprzedawcy w terminie 14 dni o zmianie adresu 

korespondencyjnego oraz zmian technicznych i prawnych mających wpływ na sposób rozliczeń za pobraną 

energię elektryczną , jego status prawny oraz tytuł prawny do obiektów do których dostarczana jest energia 

elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

 

§ 17 

Odbiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

ochrony środowiska i obowiązującego na terenie Sprzedawcy Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Jakością, 

Środowiskiem i BiHP, niedopuszczenia do powstania znaczących aspektów środowiskowych w wyniku 

prowadzonej działalności i ponoszenia odpowiedzialności w przypadku ich wystąpienia. 

. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18 

Umowa została sporządzona na czas nieokreślony. 

 

§ 19 

 

1.     Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu Stron. 

2.  Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego bez podania przyczyny 

rozwiązania umowy. W razie zmiany Taryfy energii elektrycznej lub zmianie cen i stawek opłat w 

dotychczasowej Taryfie, Sprzedawca powiadomi Odbiorcę przesyłając stosowny wyciąg z nowej lub 

zmienionej Taryfy wraz z informacją o dniu wejścia w życie zmian. W przypadku braku zgody na zmianę 

Taryfy lub wprowadzenie nowej Taryfy, Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 

7 dni ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego.  

3.    Odbiorca, chcąc skorzystać z prawa zakupu energii elektrycznej od innego sprzedawcy, zobowiązany jest 

do: 

         a) wypowiedzenia dotychczasowej umowy kompleksowej z zachowaniem warunku o którym mowa 

 w ust. 2, 

         b) zawarcia, w okresie wypowiedzenia, nowej umowy sprzedaży z innym sprzedawcą energii elektrycznej 

oraz zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji przez dotyczczsowego OSDn. 

4. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty wszystkich należności wynikających z niniejszej umowy 

 a naliczonych do czasu jej rozwiązania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozwiązania umowy. 

5. Opuszczenie przez Odbiorcę obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna bez rozwiązania 

umowy w trybie przewidzianym powyżej, powodować będzie dalsze naliczanie przez Sprzedawcę opłat 

wynikających z umowy. 

6.  Sprzedawcą rezerwowym, który będzie świadczył usługę sprzedaży energii elektrycznej na rzecz 

Odbiorcy na wypadek, gdyby Sprzedawca zaprzestał dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, 

będzie przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 

pełnienia funkcji sprzedawcy z urzędu w rozumieniu przepisów ustawy o której mowa w § 2 ust. 1.   

 

§ 20 

        Sprzedawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Odbiorca: 

1. Zalega z zapłatą należności związanych z dostarczaniem energii elektrycznej i ze świadczoną usługą 

dystrybucji, co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności. 

2. Nielegalnie pobierał energię elektryczną. 

3. Naruszył obowiązki wynikające z § 36 Rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt a.    

 

 

§ 21 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu pod rygorem nieważności i mogą wystąpić wyłącznie za zgodą Stron. 

 

 

 

 



 

§ 22 

 

        ODBIORCA jest zobowiązany przedstawić przed zawarciem Umowy: 

1. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, 

2. Kserokopie dokumentu określającego tytuł prawny Odbiorcy do obiektu, 

3. Schemat ideowy zasilania i odbioru , 

4. Oświadczenie Odbiorcy o rozliczaniu podatku akcyzowego, 

5. Charakterystykę energetyczną odbioru energii elektrycznej 

         Ust.3 dotyczy Odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. 

         W przypadku, gdy znamionowe napięcie zasilania jest niższe niż 1 kV, Odbiorca przedstawia schemat 

sieci na życzenie Sprzedawcy. 

 

 

§ 23 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy „Kodeksu Cywilnego” 

 i inne obowiązujące przepisy prawne. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku ze stosowaniem niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać 

w drodze negocjacji. Jeżeli w drodze negocjacji Strony nie dojdą do porozumienia, wówczas sprawy 

sporne rozpozna i rozstrzygnie właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

 

§ 24 

 

Integralną część Umowy stanowi Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDn oraz podpisany 

przez Strony  Załącznik Nr 1.  

 

§ 25 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
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Załącznik  Nr 1  do   UMOWY  Nr …/C/TE0/Ee/20….. 

 TECHNICZNE  WARUNKI  PRZYŁĄCZENIA,  ZASILANIA  I  ODBIORU  ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ  

 

1.   Miejsce przyłączenia: 

a) przyłącze  nr …. -   nap. zasil.  

 

2. Odbiorca zalicza się do …….… grupy przyłączeniowej. 

 

3.   Sposób realizacji połączenia instalacji Odbiorcy z siecią Sprzedawcy: 

a) przyłącze  nr …. -  

 

4. W związku z przyłączeniem Sprzedawca określa następujący zakres niezbędnych zmian w sieci,  

polegających na:  

 
 

5. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego, dane znamionowe oraz inne wymagania w zakresie 

automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:  

a) przyłącze  nr …. -  

 

6.   Wielkość mocy przyłączeniowych dla poszczególnych przyłączy wynosi: 

a) przyłącze  nr …. - ………… kW 

 

7.   Moc zainstalowana u Odbiorcy  ____________________________________________________kW. 

 

8.   Moc i rodzaj największego  odbiornika  _________________________________________________kW.  
                                                                                                                                                                  ( podać rodzaj odbiornika ) 

9.  Deklarowana     przez   Odbiorcę   roczna   ilość   kupowanej    energii   elektrycznej   z   przyłączy 

jw. wynosi  ……….. kWh. 

 

10. Uzgodniona przez Strony i przyjęta do rozliczeń wielkość mocy umownej dla poszczególnych przyłączy 

wynosi: 

a) przyłącze  nr .... - ……..…… kW; 

 

11. Kontrola poboru mocy maksymalnych będzie przeprowadzana na podstawie 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12.   Odbiorca zaliczony jest do grupy taryfowej: 

a) przyłącze  nr .… - grupa taryfowa ………. 

 

13.  Wymagany stopień skompensowania mocy biernej – tg  nie większy niż  ….. 

 

14. Miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej stanowiące jednocześnie granicę konserwacji  

i eksploatacji urządzeń  stanowią ……………………………………………………………………………... 

 

15.  Pomiar energii elektrycznej odbywa się po stronie  niskiego/średniego  napięcia. 

 

16.  Układ pomiarowo - rozliczeniowy jest własnością  Sprzedawcy/Odbiorcy 

 

17.   Lokalizacja układów pomiarowo - rozliczeniowych:  

- przyłącze  nr …. -  

 

18. Wymagania dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego: 

a) przyłącze  nr …. -  

 
 

19. STRONY    ustalają,  że  w  związku  ze  specyficznymi  warunkami  zasilania  i  odbioru  polegającymi  na:   

 

 

 
 



 

20. Sieć  niskiego/średniego  napięcia  …………. V   pracuje w układzie  ……………………….. 

 

21.  Czas trwania jednorazowej dopuszczalnej przerwy planowanej i nie planowanej  w dostarczaniu energii 

elektrycznej dla Odbiorców zaliczanych do III i VI grupy przyłączeniowej nie może przekroczyć: 

  a) przerwy planowanej – 8 godzin, 

  b) przerwy nieplanowanej – 1 godzina, 

  -  łączny czas trwania w ciągu roku kalendarzowego wyłączeń planowanych i nieplanowanych nie 

może przekroczyć w przypadku:   

  a) przerw planowanych – 10 godzin 

  b) przerw nieplanowanych – 8 godzin. 

        W przypadku Odbiorców zaliczanych do IV i V grupy przyłączeniowej dopuszczalnej przerwy 

planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii elektrycznej określa IRiESD OSDn.  

        

22. Sprawy związane z awaryjnymi lub nieprzewidzianymi przerwami albo ograniczeniami w dostarczaniu      

energii elektrycznej będą uzgadniane w drodze wzajemnego porozumienia między Sprzedawcą 

reprezentowanym przez mistrza Oddziału Elektrycznego tel. 249-26-56 lub 249-24-44 GSZ-1,  a  

uprawnionymi  przedstawicielami  Odbiorcy  –  

 

 
(podać imię i nazwisko, stanowisko i telefon) 

 

23. Odbiorca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy pisemnego wykazu pracowników uprawnionych do 

przeprowadzania rozmów i wykonywania czynności łączeniowych w zakresie przyłączy zasilających 

określonych w pkt.1. Wykaz uprawnionych pracowników powinien być dostarczony przed upływem 7 dni 

od daty zawarcia Umowy i na bieżąco aktualizowany ( nie rzadziej niż raz w roku ). 
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