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Grupa taryfowa C2x i C1x 

 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR ……………………….. 

 
zawarta w dniu …………          ……………...roku w Chorzowie pomiędzy 

 

PS Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-501 Chorzów, Al. Różana 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000435205, NIP: 627-273-36-71, REGON: 

243085637, Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł - wpłacony w całości, reprezentowaną przez: 

 

 

 

 

a Odbiorcą 

 
 

 

Nazwa Odbiorcy 

 

 

                               NIP                                                                                KRS*                                                                            REGON 

reprezentowanym przez:  

 

 

Imię i nazwisko Pełnomocnika/ów (opcjonalnie, jeżeli Odbiorca reprezentowany jest przez Pełnomocnika/ów) 

 

Pełnomocnictwo z dnia     , którego kopia jest załączona do niniejszej Umowy. 

 

 

 

Imię i nazwisko Pełnomocnika/ów (opcjonalnie, jeżeli Odbiorca reprezentowany jest przez Pełnomocnika/ów) 

 

Pełnomocnictwo z dnia      , którego kopia jest załączona do niniejszej Umowy. 

 

Adres siedziby 

 

 

                                                         Ulica                                                                                         nr domu            nr lokalu                  kod pocztowy 

 

 

 

                                                      Poczta                                                                                                                    Miejscowość 

 

Adres do korespondencji jak wyżej  jak niżej 

 

  

                                                        Ulica                                                                                        nr domu              nr lokalu          kod pocztowy 

  

 

 

                                               Poczta                                                                                                                      Miejscowość 

 

  

 

   

 

 

    

Chorzów Chorzów 
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zwanymi wspólnie Stronami, została zawarta Umowa następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (dalej Umowa) jest świadczenie Odbiorcy przez OSD usługi 

dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczania określonego w Załączniku nr 1 do Umowy, dla obiektu zgodnie z adresem wskazanym  

w Załączniku nr 1 do Umowy, w tym w szczególności: 

a) transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną OSD w celu dostarczania energii elektrycznej do miejsca dostarczania wskazanego  

w Załączniku nr 1, 

b) utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania, 

c) utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej, 

oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy. 

2. OSD oświadcza, że jest przedsiębiorstwem energetycznym posiadającym, na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, koncesję na 

dystrybucję energii elektrycznej (DEE) oraz jest wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego (dalej OSD). 

3. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych w: 

3.1. ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) (dalej Ustawa) wraz  
z przepisami wykonawczymi; 

3.2. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);  
3.3. Umowie; 
3.4. Ogólnych Warunkach Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej (dalej OWU); 
3.5. aktualnej, zatwierdzonej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (dalej IRiESD); 
3.6. aktualnej taryfie określającej ceny i stawki opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i zatwierdzonej decyzją Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki (dalej Taryfa OSD). 
4. Szczegółowe warunki świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, prawa i obowiązki Stron oraz warunki rozliczeń, związane z realizacją 

niniejszej Umowy, określone są w OWU. 

5. Na warunkach i w zakresie określonym w Umowie, OSD zobowiązuje się do świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, a Odbiorca 

zobowiązuje się do terminowej zapłaty OSD należności związanych ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej. 

6. W związku z tym, że przed datą zawarcia Umowy istniały przyczyny uzasadniające rozliczanie Odbiorcy z ponadumownego poboru energii biernej, 

Odbiorca, bez odrębnego zawiadomienia, będzie rozliczany z tej energii, na zasadach określonych w Taryfie OSD, poczynając od wejścia w życie 

niniejszej Umowy.*  

7. Odbiorca we wszystkich strefach czasowych podlega kontroli poboru mocy i energii biernej. Jeżeli w dniu zawarcia Umowy Odbiorca nie ma 

zainstalowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego umożliwiającego kontrolę co najmniej jednego ze wskazanych parametrów, OSD może taki 

układ zainstalować, powiadamiając o tym Odbiorcę. 

8. Strony ustalają termin płatności należności za świadczone usługi dystrybucji na 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku gdy termin ten 

przypada na dzień wolny od pracy lub święto, termin płatności przesuwa się na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu wolnym od pracy lub 

święcie. 

9. Rozliczenia za świadczoną usługę dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będą wg zasad i stawek opłat zawartych w Taryfie OSD,  

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o fakturę VAT, wystawioną na podstawie danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych 

dla miejsca dostarczania. 

10. OSD opracowuje i aktualizuje, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz IRiESD, 

„Plan wprowadzania ograniczeń”. 1)  

11. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej Odbiorca zobowiązany jest ograniczyć pobór mocy, zgodnie z „Planem 

wprowadzania ograniczeń”. 1). 

12. OSD zobowiązuje się do uwzględnienia przy tworzeniu „Planu wprowadzania ograniczeń”, mocy bezpiecznej wymaganej dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej, określonej w Załączniku nr 1 1). 

13. Dopuszczalne, maksymalne ograniczenie w poborze energii elektrycznej zapewni Odbiorcy pobór mocy bezpiecznej, o której mowa w ust. 12 1)  

14. Zmiana mocy bezpiecznej, wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, o której mowa w ust. 12 oraz dopuszczalnego maksymalnego 

ograniczenia, o którym mowa w ust. 13, dokonana w wyniku aktualizacji ”Planu wprowadzania ograniczeń” nie wymaga aneksu do Umowy. OSD 

zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Odbiorcy o wielkości danych dotyczących Odbiorcy, przyjętych do aktualizacji „Planu wprowadzania 

ograniczeń”. 1)  

15. Odbiorca oświadcza że:  

a) energię elektryczną będzie pobierał w obiekcie: 

☐  niemieszkalnym, 

☐  usługowym,  

☐  produkcyjnym,  

☐  handlowym,  

☐  innym (wymienić charakter obiektu/lokalu)  

wyłącznie na użytek własny, dla którego ma zastosowanie grupa taryfowa C. 
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b) posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu określonego w ust. 1: 

☐  odpis z księgi wieczystej, 

☐  akt notarialny,  

☐  umowę najmu,  

☐  umowę dzierżawy, 

☐  inny (wymienić jaki)…………………………………………………………………………………………………………………………  

b) nie posiada tytułu prawnego do obiektu określonego w ust. 1, lecz dysponuje obiektem,*  
 

c) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania OSD o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie określonym w pkt a)  
lub b) powyżej i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania OSD może być traktowany jako naruszenie warunków niniejszej Umowy  
i może skutkować jej wypowiedzeniem, na zasadach określonych w OWU, 

 

d) instalacja w obiekcie opisanym w Załączniku nr 1 do Umowy jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym 
w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór energii elektrycznej, 

 

e) wybranym przez Odbiorcę Sprzedawcą w stosunku do OSD będzie każdorazowo ten podmiot, który dokona powiadomienia OSD o zawarciu 
umowy sprzedaży z Odbiorcą, zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Odbiorcy. Warunki przyjmowania umów sprzedaży do realizacji oraz 
zasady i procedura zmiany sprzedawcy określone są w OWU i IRiESD, 

 

f) podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest podmiot wskazany przez Sprzedawcę. 
 

§ 2 
1. Dostarczenie energii elektrycznej na podstawie Umowy może następować do więcej niż jednego miejsca dostarczania, o ile zostanie ono 

wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, ilekroć w Umowie jest mowa o miejscu 

dostarczania, postanowienia te odnoszą się do każdego miejsca dostarczania wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Strony ustalają dane techniczne obiektu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

 

§ 3 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem: 

☐  potwierdzonego pisemnie zainstalowania przez OSD układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

☐  potwierdzonego pisemnie sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego przez OSD, 

☐  rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego Sprzedawcę, 

☐  ………………, tj. w terminie uzgodnionym przez Strony. 

2. Z dniem wejścia w życie Umowy rozpoczyna się świadczenie przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej Odbiorcy z zastrzeżeniem  

ust. 6. 

3. Postanowienie niniejszego ustępu 3 dotyczy wyłącznie Odbiorcy, którego w dniu zawarcia Umowy łączy z OSD inna umowa kompleksowa lub 

dystrybucyjna, dotycząca dostaw energii do obiektu określonego w § 1 ust. 1: Z dniem wejścia w życie Umowy traci moc dotychczasowa umowa 

o świadczenie usług dystrybucji*/kompleksowa* na potrzeby obiektu, o którym mowa w § 1 ust 1, co nie wpływa na obowiązek wykonania 

zobowiązań powstałych do dnia jej rozwiązania.*  

4. Niniejsza Umowa obowiązuje na czas: 

☐  nieokreślony, 

☐  określony do dnia ………….……………… . 

5. Sposób rozwiązania i zmiany Umowy oraz warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej określone zostały w OWU.  

6. W przypadku udokumentowanego przejęcia obiektu określonego w § 1 ust. 1 Umowy przez Odbiorcę od osoby trzeciej, OSD na wniosek 

Odbiorcy może przyjąć dla celów rozliczeniowych zużycie energii elektrycznej wynikające ze wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na 

dzień przejęcia. Rozliczenie zużycia dokonane zostanie z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z Taryfy OSD obowiązujących  

w dacie pobierania energii elektrycznej, z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 11 OWU. Zasad określonych w niniejszym ustępie nie stosuje się 

w przypadku, gdy umowa z dotychczasowym Odbiorcą uległa rozwiązaniu przed dniem wejścia w życie Umowy.  

 

 

§ 4 

1. Integralną część Umowy stanowią OWU i Taryfa OSD. 

2. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od OSD dokumenty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmiany OWU - na zasadach w nich określonych, 

zmiany IRiESD – na zasadach określonych w Ustawie oraz innych zmian Umowy, dla których OWU zawierają szczególne postanowienia 

dotyczące ich wprowadzenia (§ 13 ust. 12-17 OWU). 

4. Spory związane z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca dostarczania energii elektrycznej (punktu odbioru) opisanego 

w § 1 ust 1. 
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5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. OSD może zlecić osobom trzecim czynności polegające w szczególności na dochodzeniu należności, wystawianiu i dostarczaniu korespondencji 

związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT. 

7. Załącznikami do niniejszej Umowy są:  

☐  Załącznik nr 1 - Dane techniczne obiektu, 

☐  Załącznik nr 2 - Moc umowna i planowana ilość energii elektrycznej, 

☐  pełnomocnictwo Odbiorcy, o którym mowa w preambule Umowy, 

☐  inne……………………………………………………………………... 

 

 

                       Odbiorca         OSD 

                              

  

 
    …………………………………………       ………….………………………………………  

(podpis, pieczątka imienna)                      (podpis, pieczątka imienna)  

 

 

OSD informuje Odbiorcę, że: 

1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz przepisach wykonawczych; 

2. administratorem danych osobowych jest PS Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 41-501 Chorzów, Al. Różana 2; 

3. celem zbierania danych osobowych jest wykonanie Umowy. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz OSD usługi 

w zakresie dochodzenia należności oraz usługi w zakresie określonym w § 4 ust. 6 Umowy; 

4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania Umowy. 

Pouczenie: Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany oraz do odwołania zgody poprzez złożenie OSD pisemnego 

oświadczenia. 

 

 

☒ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach wykonywania Umowy. 
 

☒ Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz zawiadomień związanych  

z wykonywaniem Umowy przez OSD na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.  
 

☒  Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, przez OSD na podany przeze mnie 

adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.  
 

 

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

(data) (podpis Odbiorcy) 

 

 

 

UWAGA -  

* - niepotrzebne skreślić, 
1) – wyłącznie gdy Odbiorca podlega zapisom planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej. 


