UMOWA Nr
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
z dnia ………………………, zawarta w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy:

„Ciepłownią Siemianowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Olimpijskiej 14,
41-100 Siemianowice Śląskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142460, NIP: 643-000-07-21 z kapitałem zakładowym wpłaconym
w wysokości 487 600,00 zł, reprezentowaną przez:
…………………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy OSDn,

a
………………………………………………..
zwaną w dalszej części Umowy Odbiorcą

§1
Oświadczenia stron i postanowienia wstępne
1.

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. oświadcza, że posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej,
wydaną przez Prezesa URE decyzją nr PEE/242/290/W/2/2001/MS w dniu 17 października 2001 roku.

2.

ODBIORCA oświadcza, że zawarł umowę sprzedaży energii z przedsiębiorstwem energetycznym,
zajmującym się obrotem energią lub jej wytwarzaniem, zwanym dalej „Sprzedawcą”. Oświadczenie jako
załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy. Zmiana SPRZEDAWCY wymaga podpisania nowego
załącznika, nie wymaga natomiast zmiany Umowy.

3.

Strony ustalają, że w przypadku zaprzestania, niezależnie od przyczyny, sprzedaży energii przez
SPRZEDAWCĘ, sprzedaż energii prowadzić będzie podmiot pełniący dla ODBIORCY funkcję
„Sprzedawcy rezerwowego”, którym w dniu podpisania Umowy jest:
„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o.
Rozpoczęcie sprzedaży energii przez SPRZEDAWCĘ REZERWOWEGO nie wymaga zmiany Umowy.

4.

W związku z postanowieniami ust. 3, Strony przyjmują, że OSDn od dnia zaprzestania sprzedaży energii
przez SPRZEDAWCĘ, będzie świadczył usługi dystrybucji wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży
energii zawartej przez OSDn, w imieniu i na rzecz ODBIORCY, ze SPRZEDAWCĄ REZERWOWYM.
Ponowne rozpoczęcie sprzedaży energii przez SPRZEDAWCĘ wymaga realizacji procedur, określonych
w Umowie i IRiESD.

5.

ODBIORCA wyraża zgodę na zawarcie przez OSDn, w imieniu i na rzecz ODBIORCY umowy sprzedaży
energii ze SPRZEAWCĄ REZERWOWYM wskazanym powyżej, na warunkach i zasadach określonych
przez tego SPRZEDAWCĘ REZERWOWEGO.

6.

Strony przyjmują, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe z tytułu niezbilansowania
dostaw energii do ODBIORCY, zwanym dalej „POB”, jest POB wskazany – z upoważnienia ODBIORCY
– przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCĘ REZERWOWEGO, gdy zawarta przez SPRZEDAWCĘ
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REZERWOWEGO umowa sprzedaży energii jest realizowana przez OSDn na podstawie postanowień
Umowy.

§2
Warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej
1.

Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umożliwia realizację dostaw energii elektrycznej w sposób ciągły
i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących parametrów jakościowych energii elektrycznej
i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu określonych w umowie o świadczenie usług
dystrybucji lub w umowie kompleksowej.

2.

OSDn na zasadzie równoprawnego traktowania oraz na zasadach oraz w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów i IRiESD, świadczy usługi dystrybucji, zapewniając wszystkim użytkownikom
systemu, zaspokojenie uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

3.

Świadczenie usługi dystrybucji odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej na zasadach i warunkach określonych w ustawie
Prawo Energetyczne, aktach wykonawczych do tej ustawy, IRiESD oraz taryfie OSDn zatwierdzonej przez
Prezesa URE.

4.

Granice własności urządzeń i instalacji, opis i warunki eksploatacji układów pomiarowo-rozliczeniowych
i inne warunki techniczne realizacji Umowy, określone są w załączniku nr 2.

§3
Obowiązki Stron
1.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się do:
a)

stosowania postanowień IRiESD oraz dokumentów w niej przywołanych w wymaganym zakresie, o ile
Umowa nie stanowi inaczej,

b) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie świadczenia usług dystrybucji, budowy oraz
eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporażeniowej,
przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez siebie sieci, urządzeń
i instalacji,
c)

powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach, urządzeniach i instalacjach
osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

d) utrzymywania swojej części sieci, urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym zgodnym
z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
e)

prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz wzajemnego przekazywania danych
i informacji związanych z realizacją Umowy, zgodnie z IRiESD oraz Instrukcją Współpracy
Eksploatacyjno-Ruchowej (w odniesieniu do odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu
znamionowym powyżej 1 kV).

2.

Za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację elementów układu
pomiarowo-rozliczeniowego oraz ich dokumentację techniczno-eksploatacyjną odpowiada ich właściciel.
Ponowne zalegalizowanie przez właściciela elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego podlegających
legalizacji, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności cech legalizacyjnych.
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3.

Za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy
odpowiada właściciel obiektu, ponosząc ewentualne koszty naprawy lub wymiany układu pomiaroworozliczeniowego, wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu.

4.

Obowiązki stron związane z układami pomiarowo-rozliczeniowymi w przypadku, gdy właścicielem układu
pomiarowo-rozliczeniowego jest OSDn:
a)

na żądanie ODBIORCY, OSDn dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiaroworozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,

b) ODBIORCA ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu
pomiarowo-rozliczeniowego, badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia
żądania,
c)

ODBIORCA

pokrywa

rozliczeniowego

oraz

koszty
badania

sprawdzenia
laboratoryjnego

prawidłowości
tylko

w

działania

przypadku,

układu
gdy

nie

pomiarowostwierdzono

nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego,
d) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w pkt. „c”,
ODBIORCA może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiaroworozliczeniowego; OSDn umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, koszty ekspertyzy pokrywa
ODBIORCA,
e)

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego,
z wyłączeniem nielegalnego poboru energii, OSDn zwraca koszty, o których mowa w pkt. „c” i „d”,
a także dokonuje korekty należności wynikające z realizacji Umowy,

f)

OSDn dokona zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. „e” niniejszego paragrafu, przy rozliczaniu
najbliższego miesiąca rozliczeniowego.

5.

Obowiązki stron związane z układami pomiarowo-rozliczeniowymi w przypadku, gdy właścicielem układu
pomiarowo-rozliczeniowego jest ODBIORCA:
a)

ODBIORCA jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy lub wymiany wadliwego elementu układu
pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku zwłoki powyżej 14 dni, w usunięciu nieprawidłowości
układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością ODBIORCY, naprawy lub wymiany może
dokonać OSDn na koszt ODBIORCY,

b) na żądanie OSDn, ODBIORCA dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiaroworozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
c)

ODBIORCA jest obowiązany na żądanie OSDn do przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia
prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się
w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,

d) w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia protokołu badania laboratoryjnego ODBIORCA będący
właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego na żądanie OSDn jest zobowiązany umożliwić
przeprowadzenie ekspertyzy,
e)

koszt

sprawdzenia

prawidłowości

działania

układu

pomiarowo-rozliczeniowego,

badania

laboratoryjnego oraz ekspertyzy układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością ODBIORCY
ponosi OSDn, jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiaroworozliczeniowego; w przeciwnym razie koszty obciążają ODBIORCE, jednocześnie OSDn dokonuje
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korekty należności wynikających z realizacji Umowy,
f)

za przekazywanie do OSDn danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych za pomocą
układów transmisji danych oraz ich poprawność odpowiada ODBIORCA,

g) ODBIORCA dokona zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. „e” niniejszego paragrafu, w terminie 14
dni od daty wystawienia faktury przez OSDn.

§4
Podstawowe obowiązki OSDn
1.

OSDn świadczy usługi dystrybucji na zasadzie równoprawnego traktowania wszystkich użytkowników
systemu.

2.

OSDn stosuje standardy jakościowe obsługi użytkowników systemu, określone w obowiązujących
przepisach. W szczególności OSDn stosuje następujące standardy jakościowe obsługi odbiorców:
a)

przyjmuje od odbiorców przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii
elektrycznej z sieci dystrybucyjnej,

b) bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych
nieprawidłową pracą sieci dystrybucyjnej,
c)

udziela odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci dystrybucyjnej,

d) powiadamia odbiorców, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie indywidualnych zawiadomień
pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikowania się,
e)

informuje na piśmie, z co najmniej:


tygodniowym wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej
i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią,



rocznym wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie
wyższym niż 1 kV, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia
znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub
innych warunków funkcjonowania sieci,



3-letnim wyprzedzeniem – odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym
niż 1 kV, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia
znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia lub zmianie innych warunków
funkcjonowania sieci,

f)

odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci dystrybucyjnej w celu umożliwienia bezpiecznego
wykonania, przez ODBIORCĘ lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci,

g) nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz taryfy OSDn,
h) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między
stronami określono inny termin,
i)

na wniosek ODBIORCY, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia
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dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci, poprzez wykonanie
odpowiednich pomiarów,
j)

na pisemny wniosek ODBIORCY, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, udziela bonifikaty
w wysokości określonej w taryfie za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej,
o których mowa w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub
w niniejszej IRiESD.

3.

Na żądanie ODBIORCY OSDn dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiaroworozliczeniowego na zasadach i w terminach określonych w ustawie Prawo energetyczne i aktach
wykonawczych do niej oraz zgodnie z IRiESD.

§5
Podstawowe obowiązki Odbiorcy
1.

Pobieranie energii, w ramach zamówionej mocy umownej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na
warunkach określonych w Umowie i Taryfie dla energii elektrycznej.

2.

Uzgadnianie z OSDn projektu przebudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego ODBIORCY oraz urządzeń
elektroenergetycznych ODBIORCY mających wpływ na pracę sieci OSDn.

3.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczeń
głównych oraz plomb założonych przez OSDn i plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na
elementach układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu głównym/przedlicznikowym,
w sposób trwale i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo-rozliczeniowego
w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie ODBIORCY.

4.

Dostosowanie swoich urządzeń i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego
poziomu prądów zwarcia, zmianie rodzaju przyłącza lub zmianie innych warunków funkcjonowania sieci
OSDn, o których ODBIORCA został uprzednio powiadomiony w trybie określonym w obowiązujących
przepisach lub IRiESD.

5.

Umożliwienie przedstawicielom OSDn dokonania odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

6.

Umożliwienie przedstawicielom OSDn dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów
sieci i urządzeń należących do OSDn oraz elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, znajdujących się
na terenie lub w obiekcie ODBIORCY, w celu przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub
usunięcia awarii w sieci OSDn.

7.

Niezwłoczne informowanie OSDn o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSDn i w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym oraz o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego
rozliczenia za usługi dystrybucji lub prawidłowość danych pomiarowych, a także o powstałych przerwach
lub zakłóceniach w dostarczaniu energii lub niewłaściwych jej parametrach.

8.

Terminowe regulowanie należności za świadczone usługi dystrybucji oraz innych należności związanych
z realizacją Umowy.

9.

Niewprowadzanie do sieci OSDn zakłóceń powodujących pogorszenie parametrów jakościowych energii.

10. Użytkowanie obiektu w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci OSDn,
a w szczególności zachowanie wymaganych odległości od istniejących urządzeń i instalacji, w przypadku
stawiania obiektów budowlanych i sadzenie drzew oraz już istniejącego drzewostanu, zgodnie
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z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.
11. Powiadamianie OSDn o zawartych umowach sprzedaży energii z wybranym SPRZEDAWCĄ, zgodnie
z Umową i IRiESD.
12. Niezwłoczne informowanie OSDn, przy zachowaniu formy pisemnej, o wypowiedzeniu, rozwiązaniu,
wygaśnięciu lub zmianie warunków umowy sprzedaży energii zawartej ze SPRZEDAWCĄ wskazanym
w §1 ust. 3, 4 w części mającej wpływ na świadczenie usług dystrybucji objętych Umową.
13. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym i poprawnej eksploatacji elementów układu transmisji
danych pomiarowych, jego naprawę i konserwację oraz posiadania dokumentacji technicznoeksploatacyjnej.
14. Stosowanie uzgodnionej z OSDn Instrukcji Współpracy Eksploatacyjno-Ruchowej.
15. Ograniczanie poboru mocy w przypadku wprowadzenia ograniczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.
16. Nienaruszanie plomby zabezpieczającej układ pomiarowo-rozliczeniowy. ODBIORCA może zdjąć plombę
bez zgody OSDn jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia.
W każdym przypadku ODBIORCA ma obowiązek niezwłocznie powiadomić OSDn o fakcie i przyczynach
zdjęcia plomby. ODBIORCA jest zobowiązany do zabezpieczenia i przekazania plomb numerowanych
założonych przez OSDn w przypadku uzasadnionej konieczności ich zdjęcia.

§6
Zmiana Sprzedawcy
1.

Procedura powiadamiania OSDn o zawartej przez ODBIORCĘ umowie sprzedaży energii ze
SPRZEDAWCĄ oraz postępowanie ODBIORCY w przypadku zmiany SPRZEDAWCY odbywa się na
zasadach określonych w Umowie i w IRiESD Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie
ograniczeniami systemowymi. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą określonej w Umowie
zmiany SPRZEDAWCY na SPRZEDAWCĘ REZERWOWEGO.

2.

Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do
niniejszej IRiESD-Bilansowanie, bądź zgodnie z GUD zawartą z tym sprzedawcą, sprzedawca zobowiązany
jest uzyskać pełnomocnictwo URD na dokonanie powiadomienia OSDn w imieniu URD oraz złożyć do
OSDn jego kopię, bądź oświadczenie o fakcie posiadania tego pełnomocnictwa.

§7
Cena i zasady rozliczeń
1.

Rozliczenia między Stronami odbywać się będą na podstawie „Taryfy dla energii elektrycznej” oraz
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, dokonywanych zdalnie lub bezpośrednio przez
upoważnionych przedstawicieli OSDn.

2.

Rozliczenia wynikające z Umowy odbywają się w miesięcznych okresach rozliczeniowych i będą
prowadzone w oparciu o stawki opłat określone dla poszczególnych grup taryfowych.

3.

Rozliczeniu zgodnie z zasadami określonymi w „Taryfie dla energii elektrycznej” podlega pobór mocy
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czynnej ponad moc umowną oraz ponadumowny pobór energii biernej. Wartość mocy umownej oraz
współczynnika tgϕ określono w Załączniku nr 2 do Umowy.
4.

W przypadku zmiany stawek opłat w trakcie okresu rozliczeniowego, OSDn pobiera stawki opłat
i dokonuje rozliczeń na zasadach określonych w „Taryfie dla energii elektrycznej” obowiązującej w danym
okresie poboru energii, przyjmując jako podstawę rozliczenia rzeczywiste wskazania układu pomiaroworozliczeniowego.

5.

W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego rozliczenie
usług dystrybucji następuje na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne, przepisach
wykonawczych do ustawy oraz IRiESD.

6.

OSDn ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur w szczególności w przypadku:
a)

stwierdzenia nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego;

b) przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego;
c)

przyjęcia do rozliczeń stawek opłat innych niż określone dla grupy taryfowej, w której powinien być
rozliczany ODBIORCA.

7.

Należności OSDn regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez OSDn.

8.

Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień
zapłaty uznaje się datę uznania rachunku .Należności wynikające z faktur będą płatne na numer rachunku
bankowego podanego na fakturze.

9.

W przypadku przekroczenia terminów płatności określonych na fakturach VAT, OSDn będą przysługiwać
odsetki należne.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury ODBIORCA ma prawo
złożenia pisemnej reklamacji, do której dołączy jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja będzie rozpatrzona
zgodnie z odpowiednią procedurą zawartą w IRiESD. Wniesienie reklamacji nie zwalnia ODBIORCY
z obowiązku zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze za świadczone usługi dystrybucji oraz
innych należności wynikających z Umowy.
11. ODBIORCA oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP:
…………………………………………………..… i jest uprawniony do wystawienia faktury VAT.
12. OSDn oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP 643-00007-21 i jest uprawniony do wystawienia faktury VAT.

§8
Odpowiedzialność OSDn
1.

OSDn ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii oraz standardów
jakościowych obsługi odbiorców określonych w ustawie Prawo energetyczne, przepisach wykonawczych do
ustawy oraz IRiESD.

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 dla energii elektrycznej”.

3.

OSDn nie ponosi odpowiedzialności za szkody ODBIORCY związane z wykonywaniem Umowy powstałe
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wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy ODBIORCY lub osoby trzeciej, za którą OSDn nie ponosi
odpowiedzialności, a w szczególności w przypadku:
a)

wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu energii na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów lub na podstawie decyzji właściwych organów państwowych lub operatora systemu
przesyłowego elektroenergetycznego („OSP”),

b) zastosowania przez OSP ograniczeń w funkcjonowaniu Rynku Bilansującego,
c)

wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu umowy o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy
OSDn a nadrzędnym operatorem systemu dystrybucyjnego w stosunku do „Ciepłowni Siemianowice”
Sp. z o.o.,

d) zaprzestania, niezależnie od przyczyny, sprzedaży energii przez SPRZEDAWCĘ wskazanego przez
ODBIORCĘ,
e)

prawomocnego wydania orzeczenia sądu albo decyzji organu władzy lub administracji państwowej
uniemożliwiające lub ograniczające realizację Umowy.

§9
Okres obowiązywania Umowy
1.

Umowa wchodzi w życie w dniu ………………. i zostaje zawarta na czas ……………….

§10
Rozwiązanie Umowy
1.

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności,
zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy
w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie.

2.

Warunkiem skuteczności wypowiedzenia przez ODBIORCĘ Umowy jest zapewnienie OSDn możliwości
dokonania końcowego odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku zaprzestania
korzystania z usług dystrybucji ODBIORCA umożliwi OSDn demontaż elementów układu pomiaroworozliczeniowego, będących własnością OSDn, a ponadto:
a)

OSDn umożliwi, a ODBIORCA dokona demontażu toru prądowego będącego własnością ODBIORCY
łączącego instalację ODBIORCY z siecią OSDn; albo

b) ODBIORCA umożliwi, a OSDn dokona demontażu toru prądowego będącego własnością OSDn
łączącego instalację Odbiorcy z siecią OSDn.
Uzgodnienie pomiędzy Stronami szczegółów technicznych i organizacyjnych oraz przeprowadzenie
powyższych czynności powinno zostać zrealizowane w terminie nie przekraczającym okresu
wypowiedzenia Umowy.
3.

OSDn może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
a)

gdy urządzenia ODBIORCY powodują zakłócenia w pracy sieci OSDn lub urządzeń i instalacji innych
odbiorców,

b) samowolnego wprowadzania przez ODBIORCĘ zmian w części instalacji ODBIORCY oplombowanej
przez OSDn,
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c)

nie realizowania przez ODBIORCĘ obowiązku dotyczącego umożliwienia upoważnionym służbom
OSDn dostępu do obiektów,

d) utrzymania przez ODBIORCĘ nieruchomości w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu
sieci OSDn istotnego naruszenia przez Odbiorcę warunków określonych w Umowie lub w IRiESD.
4.

W przypadku wejścia w życie zmian IRiESD, jeśli ODBIORCA nie zgadza się z ze zmianami
wprowadzonymi do IRiESD, wówczas ma prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 5 dni od daty wejścia
w życie zmian z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia lub w innym, wzajemnie uzgodnionym
przez Strony terminie. W przypadku wypowiedzenia Umowy, przez okres jej wypowiedzenia, mają
zastosowanie dotychczasowe postanowienia IRiESD.

5.

Ponadto Umowa może zostać rozwiązana przez OSDn ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie
oświadczenia skierowanego do Odbiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku, gdy:
a)

ODBIORCA narusza postanowienia Umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego
mu przez OSDn do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni,

b) koncesja „Ciepłowni Siemianowice” Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości
wykonania przez „Ciepłownię Siemianowice” Sp. z o.o. postanowień niniejszej Umowy,
c)

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. zaprzestanie prowadzenia działalności Operatora Systemu
Dystrybucyjnego na podstawie decyzji Prezesa URE lub utraci koncesję na prowadzenie działalności
dystrybucyjnej z terminem rozwiązania Umowy nie dłuższym niż 180 dni.

6.

Umowa może zostać rozwiązana przez ODBIORCĘ ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie
oświadczenia skierowanego do OSDn w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy
OSDn narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego mu przez ODBIORCĘ do
zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni.

7.

Umowa wygasa w całości w przypadku cofnięcia koncesji „Ciepłowni Siemianowice” Sp. z o.o. na
prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

8.

W razie utraty przez ODBIORCĘ tytułu prawnego do któregokolwiek FPP, do których dostarczana jest
energia elektryczna przez „Ciepłownię Siemianowice” Sp. z o.o., może rozwiązać Umowę w trybie
natychmiastowym jedynie w części dotyczącej dostarczania energii elektrycznej do FPP, w odniesieniu do
którego ODBIORCA utracił tytuł prawny, zaś w pozostałym zakresie Umowa będzie nadal wiązać Strony.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11
Wstrzymanie przez OSDn dostarczania energii elektrycznej
1.

OSDn może wstrzymać dostarczanie energii w przypadku:
a)

nielegalnego pobierania energii, jeżeli nie ustały przyczyny uzasadniające wstrzymanie,

b) nieterminowego regulowania należności wynikających z Umowy (w trybie zgodnym z art. 6 ustawy
Prawo energetyczne),
c)

gdy instalacja lub sieć ODBIORCY stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub
środowiska.

2.

O zamiarze wstrzymania dostarczania energii za wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 1 pkt. „a” i „c”,
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ODBIORCA zostanie powiadomiony pisemnie.
3.

OSDn bezzwłocznie wznowi dostarczanie energii, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające jej wstrzymanie.

4.

OSDn ma prawo do wstrzymania dostarczania energii, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności
z tego tytułu, jeżeli Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię, a SPRZEDAWCA albo SPRZEDAWCA
REZERWOWY oświadczył, że spełnił wymagania określone przepisami prawa. W takim przypadku
wstrzymanie przez OSDn dostarczania energii do ODBIORCY może nastąpić wyłącznie na pisemny
wniosek SPRZEDAWCY albo SPRZEDAWCY REZERWOWEGO.

§12
Ochrona informacji oraz sposób ich przekazywania
1.

Zakres, format oraz miejsca i terminy wymiany informacji wynikających z realizacji Umowy są określone
w IRiESD oraz Umowie. Strony zobowiązują się do zachowania formy pisemnej przekazywanych
informacji, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

2.

Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku z realizacją
Umowy oraz informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron podlegają ochronie zgodnie
z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym nie mogą być przekazywane
osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy
oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

3.

Postanowienia zawarte w ust. 2 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu
informacji, jeżeli druga Strona wyrazi na to na piśmie zgodę lub informacja ta należy do informacji
powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

4.

Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu
dochowanie wyżej wymienionych zasad przez pracowników i ewentualnych podwykonawców.

5.

Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe i handlowe drogą
pocztową, w tym listem poleconym, przesyłką kurierską lub w podobny sposób za pośrednictwem
podmiotów działających na rzecz OSDn. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym
przypadku dane.

6.

OSDn może przekazywać osobom trzecim dokumenty dotyczące wierzytelności przysługujących mu wobec
ODBIORCY, w przypadku zbycia tych wierzytelności w drodze umowy.

7.

ODBIORCA wyraża zgodę na udostępnianie przez OSDn jego danych pomiarowych:
a)

SPRZEDAWCY oraz POB, który został wskazany przez SPRZEDAWCĘ jako podmiot
odpowiedzialny za jego bilansowanie handlowe, albo

b) SPRZEDAWCY REZERWOWEMU oraz POB, który został wskazany przez SPRZEDAWCĘ
REZERWOWEGO jako podmiot odpowiedzialny za jego bilansowanie handlowe – w przypadku
zaprzestania sprzedaży energii przez SPRZEDAWCĘ.

§13
Postanowienia końcowe
1.

Zmiana postanowień „Taryfy dla energii elektrycznej” w trakcie obowiązywania Umowy nie powoduje
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konieczności zmiany Umowy, a nowe postanowienia „Taryfy” obowiązują od daty ich wejścia w życie.
2.

Tekst aktualnej „Taryfy dla energii elektrycznej” i IRiESD dostępne są na stronie internetowej OSDn.

3.

Z zastrzeżeniem ust. 1 wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy wymagają obustronnej zgody Stron oraz
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Strony przewidują możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a)

zmiany terminu zakończenia Umowy poprzez jej wypowiedzenie w przypadkach i na warunkach
określonych w Umowie,

b) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego.
5.

Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w szczególności:
c)

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

d) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami Umowy,
e)

zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej
i pobranej z systemu.

6.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia
pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

7.

Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji Umowy Strony będą rozstrzygały polubownie.

8.

Strony ustalają, że w razie powstania sporu, który nie został rozstrzygnięty przez Strony na drodze
polubownej w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, do jego rozpatrzenia właściwy będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby OSDn. Jeżeli natomiast sprawy sporne wynikające z Umowy będą
należeć do właściwości Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w pierwszym rzędzie Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki będzie organem właściwym dla rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu.

9.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności
przepisy Ustawy oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

10. Poprzednia umowa nr 18/08 z dnia 30.01.2008 roku traci moc z dniem 31.12.2020 roku.
11. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla ODBIORCY i 1 egz. dla
OSDn.

OSDn

ODBIORCA
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OŚWIADCZENIE O ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY
Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług dystrybucji

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………....
.....................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy wraz informacją o wpisie we właściwym rejestrze np. KRS, CEIDG)

oświadczam/y, że:
zawarliśmy umowę sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym, zajmującym się
obrotem energią lub jej wytwarzaniem, którym jest:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………....
(pełna nazwa firmy)

……………………………….…………....
(data, podpis osoby reprezentującej odbiorcę)
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CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU
Załącznik nr 2 do umowy o świadczenie usług dystrybucji

Kod PPE punktu odbioru energii: PLCS132400204

Zamawiana przez Odbiorcę moc umowna na wszystkie miesiące roku 2021
M-ce

Sty

Luty

Marz

Kwie

Maj

Czer

Lip

Sie

Wrze

Paź

Lis

Gru

kW

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Miejsce przyłączenia: Rozdzielnia 400V Nr S-02 pole nr 8
Moc przyłączeniowa obiektu: 600 kW

Grupa przyłączeniowa: C21

Minimalna moc przyłączeniowa: 40 kW

Maksymalna moc przyłączeniowa: 600 kW

Miejsce dostarczania energii:
Rozdzielnia 400V Nr S-02 przy ulicy Konopnickiej 11, Siemianowice Śląskie
Zabezpieczenia po stronie OSDn
800A

Zabezpieczenia po stronie Zamawiającego
630A
Przy tg φ = 0,4

UKŁAD POMIAROWO ROZLICZENIOWY
Przekładniki

Przekładnia

Ilość

Typ

Moc

Rok
legalizacji

Miejsce
zainstalowania

Własność

Prądowe

1000/5

3

IWO

10 VA

2015

Rozdz. S-02
pole nr 8

Ciepłownia
Siemianow.

Napięciowe

---

---

---

---

---

---

---

Miejsce
zainstalowania

Własność

Rozdz. S-02

Ciepłownia
Siemianow.

---

---

Mnożna układu pomiarowego
Liczniki
Zegar

Typ

Ilość

Rok legalizacji

Landis+Gyr
ZMG410CR

1

2015

---

---

---

---

---

