DANE TECHNICZNE OBIEKTU
Załącznik nr 1
do UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr ……………/………/ 201..

I.
1.

Obiekt nr 1
Dane obiektu użytkowanego przez Odbiorcę, do którego OSD dostarczać będzie energię elektryczną
Nazwa obiektu

2.

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Parametry techniczne obiektu:

Moc przyłączeniowa obiektu*)

kW

Grupa przyłączeniowa

Zabezpieczenie przedlicznikowe

Moc bezpieczna obiektu
(wszystkich przyłączy)

kW

Grupa taryfowa

Współczynnik mocy tgφo

3.

Nr domu

Charakterystyka poszczególnych miejsc dostarczania:
3.1 przyłącze P1:

Nazwa miejsca dostarczania

Moc przyłączeniowa*)

Przekładniki prądowe

kW

/

Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego

Kod PPE

A

Minimalna moc
umowna

określić miejsce zainstalowania: np. rozdzielnia nn, bramka
pomiarowa, rozdzielnia SN

kW

Przekładniki napięciowe

V

układ podstawowy
własność licznika
układ rezerwowy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy
OSD a Odbiorcą stanowią:
Do wartości mierzonych przez układy pomiarowo-rozliczeniowe
będą doliczane następujące straty wyrażone w %:

Charakterystyka miejsca dostarczania energii elektrycznej
Napięcie znamionowe
zasilania kV

Nazwa linii zasilającej

Nazwa stacji

do mocy czynnej

do energii
czynnej

do energii
biernej

3.2 przyłącze P2
Nazwa miejsca dostarczania

Moc przyłączeniowa*)

kW

Przekładniki prądowe

Kod PPE

/

Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego

A

Minimalna moc
umowna

kW

określić miejsce zainstalowania: np. rozdzielnia nn, bramka
pomiarowa, rozdzielnia SN

Przekładniki napięciowe

V

układ podstawowy
własność licznika
układ rezerwowy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy
OSD a Odbiorcą stanowią:
Do wartości mierzonych przez układy pomiarowo-rozliczeniowe
będą doliczane następujące straty wyrażone w %:

Charakterystyka miejsca dostarczania energii elektrycznej
Napięcie znamionowe
zasilania kV

4.

Nazwa linii zasilającej

Nazwa stacji

do mocy czynnej

do energii
czynnej

do energii
biernej

Dane teleadresowe, do prowadzenia korespondencji dotyczącej układów pomiarowych.
4.1. OSD - Dział Techniczny:
numer telefonu

numer fax

Adres e-mail

4.2. Odbiorca:
numer telefonu

OSD:

.......................................................
podpis i pieczęć

numer fax

Adres e-mail

Odbiorca:

....................................................................
czytelny podpis Odbiorcy lub podpis i pieczęć lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Odbiorcy
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MOC UMOWNA
I PLANOWANA ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Załącznik nr 2
do UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr ……………/………/ 201..

Odbiorca zamawia następującą moc umowną:

Obiekt nr 1
Nazwa obiektu (opis)
Adres obiektu

(kod pocztowy)

(poczta)

Kod PPE

(miejscowość)

(ulica)

(nr budynku)

Moc umowna [kW]*

Współczynnik k, o którym mowa w § 4 ust.
9 OWU**

Planowana średniomiesięczna ilość
dostarczanej energii [MWh]

(nr lokalu)

Przyłącze 1
Przyłącze 2
Zamawiana przez Odbiorcę moc umowna w zróżnicowanej wysokości na poszczególne miesiące roku [kW]:*
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Przyłącze 1
Przyłącze 2

*) wypełnić tylko jedną pozycję moc w jednakowej wysokości lub zróżnicowana na poszczególne miesiące
**) ustala Sprzedawca, gdy moce zamawiane są w zróżnicowanej wysokości na poszczególne miesiące

Potwierdzam, iż zapoznałem się i akceptuję następujące zasady zamawiania mocy umownej, obowiązujące u OSD:
1. Zamówienie mocy umownej musi być zgodne z postanowieniami Umowy i aktualnie obowiązującą Taryfą OSD.
2. Moc umowna nie może być większa niż określona w Umowie moc przyłączeniowa.
3. W przypadku, gdy Odbiorca nie dokona zamówienia mocy umownej, do rozliczeń zostanie przyjęta moc umowna równa mocy przyłączeniowej.
4. Wszelkie zmiany wielkości mocy umownej w stosunku do mocy określonej zgodnie z ww. zasadami, muszą być zgłoszone co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem okresu, którego zmiana ma dotyczyć.

dnia ………………….......................

………………………………………………………………..
(czytelny podpis Odbiorcy lub podpis i pieczęć lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Odbiorcy)
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