
Nr ewidencyjny
Nr PPE

Umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej nr ……………………….

zawarta w dniu ………………………. roku w Częstochowie

 Pomiędzy:

POLONTEX Spółka Akcyjna Poraj,  ul. Armii Krajowej 43 kod pocztowy: 42-360 Poraj, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000094612, kapitał zakładowy18.160.000,00 zł w całości wpłacony, posiadającą nr NIP 5770009643, REGON 150916961,
zwana  dalej  OSD,  reprezentowana  przez  pełnomocnika  …...................,  Dyrektora  Oddziału,  POLONTEX  S.A.  Oddział
ENERGETYCZNY w Częstochowie, ul. Rejtana 29E, 42-202 Częstochowa, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia
…...............

1. ………………………………………………

a

nazwa firmy

adres siedziby:  (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowość/kod pocztowy/ poczta)

adres korespondencyjny –  dla miejsca wysyłania faktur (o ile inny niż siedziby)

sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu

kapitał zakładowy

numer  NIP  REGON  
zwana dalej Odbiorcą, reprezentowana przez:

1. …………………………………………
2. …………………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia
wykonawcze  do  powyższej  ustawy  oraz  Koncesję  na  Dystrybucję  Energii  Elektrycznej  nr DEE/319/21860/W/OKA/2013/RZ  z  dnia  07
października 2013 roku, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej POLONTEX S.A., Taryfę POLONTEX S.A. z siedzibą w Częstochowie
(zwaną dalej Taryfa OSD), a także postanowienia niniejszej Umowy.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej  umowy,  zwanej  dalej  „Umową”, jest  świadczenie  usługi  dystrybucji  energii
elektrycznej obejmującej korzystanie przez  Odbiorcę z Systemu Elektroenergetycznego  OSD, w tym w
szczególności:
a) transport energii  elektrycznej siecią dystrybucyjną  OSD w celu dostarczania energii  elektrycznej do

miejsca dostarczenia wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy,
b) utrzymanie ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczania,
c) utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

2. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych w:
a)  Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z

późniejszymi zmianami ) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
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b) Umowie,
c) ogólnych warunkach umowy (OWU),
d) koncesji  OSD  na  dystrybucję   energii  elektrycznej  udzielonej  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji

Energetyki,
e) aktualnej Taryfie OSD zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa OSD),
f) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (IRiESD), dostępnej na stronie internetowej

OSD.

§ 2.

1. Usługa dystrybucji  energii  elektrycznej będzie realizowana na potrzeby zasilania w energię elektryczną
następującego obiektu: 

Rodzaj obiektu (opis)

Adres (kod pocztowy) (poczta) (miejscowość) (ulica) (nr domu)

2. Strony ustalają, że realizacja usługi dystrybucji energii elektrycznej następować będzie z uwzględnieniem
poniższych uwarunkowań technicznych:

Kod PPE

Grupa taryfowa Moc przyłączeniowa  [kW] Grupa przyłączeniowa Nr ewidencyjny 
w billingu

Moc umowna [kW] Moc minimalna [kW]  Przekładniki prądowe [A] Standardowy profil

Napięcie 
znamionowe [V]

Wielkość zabezpieczenia 
przedlicznikowego [A]

Planowana średniomiesięczna ilość 
dostarczanej energii elektrycznej  [kWh] Współczynnik mocy tgφo

Układ pomiarowy 1 fazowy / 3 fazowy*:  bezpośredni  /  półpośredni  *   wpisać ewentualne informacje o odliczeniu strat energii i
mocy

Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego stanowiącego własność OSD określić miejsce zainstalowania: np. szafka pomiarowa w linii ogrodzenia na posesji Odbiorcy, na klatce schodowej, w stacji transf. itp.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi:

Granicę eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD a Odbiorcą stanowią:

3. Rozliczenia za 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. 

4. 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.

5. OSD opracowuje i aktualizuje, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie Prawo Energetyczne wraz z
rozporządzeniami wykonawczymi oraz IRiESD  „Plan wprowadzenia ograniczeń”.

6. W  przypadku  wprowadzenia  ograniczeń  w  poborze  energii  elektrycznej  Odbiorca  zobowiązany  jest
ograniczyć pobór mocy  zgodnie z „Planem wprowadzania ograniczeń”.

7. OSD  zobowiązuje  się  do  uwzględnienia  przy  tworzeniu  „Planu  wprowadzania  ograniczeń”  mocy
bezpiecznej  wymaganej  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  w  przypadku  wprowadzania
ograniczeń w poborze energii elektrycznej określonej w pkt 10.

8. Dopuszczalne maksymalne ograniczenie w poborze energii elektrycznej zapewni  Odbiorcy  pobór mocy
bezpiecznej określonej w pkt 10.

9. Zmiana mocy bezpiecznej, wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, o której mowa w
pkt 7  oraz dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia, o którym mowa w pkt 8, 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 wprowadzenia ograniczeń”.

10.  Wielkość mocy bezpiecznej dla obiektu wynosi Pbezp  = ….. kW .
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§ 3.

Odbiorca oświadcza że: 
a) posiada tytuł prawny do obiektu opisanego w § 2 ust 1  na podstawie Umowy najmu z dnia …................
b)   zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania OSD o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w

zakresie określonym w pkt a)  i  przyjmuje do wiadomości,  że brak poinformowania  OSD  może być
traktowany jako naruszenie warunków Umowy,

c) zapoznał się z IRiESD,  
d) posiada zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z: 

(Nazwa sprzedawcy)
(okres obowiązywania umowy sprzedaży

od)
(okres obowiązywania umowy sprzedaży

do)

a w przypadku  zmiany sprzedawcy,  aktualizacja  powyższych danych nie  wymaga formy aneksu,  a
jedynie zgłoszenia do OSD, zgodnie z IRIESD,*
lub:
nie  posiada  zawartej  umowy  sprzedaży,   lecz  z  chwilą  zawarcia  takiej  umowy  złoży  do  OSD
oświadczenie, określające wybranego Sprzedawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr  2 do
Umowy,*

e) wyznacza  …...............................................jako Sprzedawcę Rezerwowego  oraz upoważnia  OSD do
zawarcia w jego imieniu i  na jego rzecz – w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania
umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  przez  dotychczasowego  Sprzedawcę  –  umowy  sprzedaży
rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym. 

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

g) instalacja  w  obiekcie  jest  w  dobrym  stanie,  odpowiada  wymaganiom  technicznym  określonym
w odpowiednich  przepisach  i  nie  zawiera  przeróbek  umożliwiających  nielegalny  pobór  energii
elektrycznej,

h) przed podpisaniem Umowy otrzymał Taryfę OSD aktualną na dzień zawarcia Umowy,
i) wyraża  zgodę  na  udostępnianie  przez  OSD  danych  pomiarowych,  wybranemu  przez  Odbiorcę

Sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe,
j) nie jest operatorem systemu dystrybucyjnego,
k) nie jest Przedsiębiorstwem energetycznym przyłączonym do sieci OSD świadczącym usługi dystrybucji

energii  elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do jego sieci korzystających z Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego.

§ 4.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem:
………………………..  (data)*
lub
rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego Sprzedawcę *
inne.................(zgodnie z IRiESD)*
lecz nie wcześniej niż z dniem złożenia oświadczenia o wybranym Sprzedawcy. 

2. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony*/określony do dnia ………….………………*.
3. Szczegółowo prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji Umowy, w szczególności sposób rozwiązania i

zmiany treści Umowy, zasady zamawiania i zmiany mocy umownej oraz warunki wstrzymania dostawy
energii elektrycznej określone zostały w OWU.

4. Spory związane z realizacją  Umowy  rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca dostarczania energii
elektrycznej, o którym mowa w § 2.

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

§ 5.
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1. Szczegółowe prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji niniejszej umowy określone zostały w Ogólnych
Warunkach Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.

2. OSD  może zlecić  osobom trzecim czynności  polegające w szczególności  na dochodzeniu  należności,
wystawianiu i dostarczaniu korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT.

3. OSD  informuje  Odbiorcę, że administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest „Polontex”
S.A.  W celu  realizacji  Umowy dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz  OSD
usługi w zakresie realizacji  Umowy.  Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Umowy następować będzie wyłącznie
na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781).

4. Załącznikami do Umowy  są:
a) Ogólne Warunki Umowy
b) Wzór oświadczenia Odbiorcy określającego wybranego Sprzedawcę
c) inne …………………………*

§ 6

W bieżących kontaktach między OSD a Odbiorcą, związanych z realizacją Umowy, Strony reprezentować będą:

a) ze strony OSD:
w zakresie realizacji Umowy:

Imię i Nazwisko Tel. / kom. Fax E-mail
1)
2)

b) ze strony Odbiorcy
w zakresie realizacji Umowy:

Imię i Nazwisko Tel. / kom. Fax E-mail
1)
2)

§ 7

Strony zgodnie ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji oraz zasady doręczeń:

a) adres do doręczeń dla korespondencji do Polontex S.A.:

POLONTEX S.A. Oddział Energetyczny

ul. Rejtana 29E

42-202 Częstochowa

     adres e-mail:  oenergetyczny@polontex.com.pl

b) adres do doręczeń dla korespondencji do Odbiorcy :

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

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

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

  adres e-mail:  ….......................................................
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W razie niepoinformowania drugiej strony na piśmie o zmianie adresu do doręczeń przyjmuje się, że wszelką
korespondencję wysłaną na wskazany powyżej adres uznaje się za doręczenie prawnie skuteczne.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Odbiorca, a drugi
OSD.

                 OSD         Odbiorca

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

(podpis)  (podpis)

 (pieczątka imienna) (pieczątka imienna)

                

               

*) – niepotrzebne skreślić 

dotyczy wyłącznie Odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………………… dnia ………………………

……………, …………………. r.

Oświadczenie Odbiorcy określające wybranego przez Odbiorcę Sprzedawcę
Odbiorca:

1. Nazwa i adres: ...........................................................................................................................................................................................

2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej (określone w Umowie):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kod PPE: …………………………………………. 
nr licznika: ………………………………………. 

na podstawie umowy nr  ……………….. z dnia …………… zawartej pomiędzy OSD a  Odbiorcą oświadcza, iż wybranym przez  Odbiorcę Sprzedawcą, z którym ma zawartą Umowę
Sprzedaży Energii Elektrycznej jest:

Nazwa Sprzedawcy Kod identyfikacyjny Nr umowy
Okres obowiązywania Wolumen energii objęty

umową

od do

………… …………….. ………… ………… …………. MWh

Odbiorca 
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