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UMOWA kompleksowa 

sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych  ( WZÓR ) 
 
 
Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy BHH MIKROHUTA Sp. z o.o.  Dąbrowa Górnicza 42-530,                             
ul. Katowicka 11, NIP 629-20-99-591, KRS 0000059220 , w imieniu której działa : 
…………………………… 
zwana dalej Dostawcą, 
 
oraz 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nazywaną dalej „Odbiorcą”. 

§ 1 
1.  Dostawca oświadcza  , że posiada  koncesję  na obrót  energią elektryczną  nr OEE/533/18596/W/OKA/2008/PF 

oraz  na dystrybucję energii  elektrycznej  nr DEE/86/18596/W/OKA/2008/PF  
2.  Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej  odbywa się na podstawie : 
2.1. warunków określonych przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r –Prawo energetyczne  
      ( Dz. U. nr 54 poz.348 z 1997 r. z późniejszymi zmianami ). 
2.2. rozporządzeń wykonawczych do w/w Ustawy.  
2.3. taryf BHH Mikrohuta Sp. z o.o. na obrót oraz na dystrybucję energii elektrycznej, a także postanowienia 
niniejszej umowy (zwanej dalej Umową). 
 

§  2 
Odbiorca zamawia energię elektryczną dla niżej wymienionych obiektów : 
 
……………………………………   zlokalizowana przy ul. Katowickiej 11. 
 

§  3 
Odbiorca posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu wymienionego w § 2  ( umowa najmu z  Valbruna 
POLSKA Sp. z o.o.  z dnia   ………………. ) 

§  4 
Granicę eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych  stanowi miejsce dostarczania energii elektrycznej. 
 

§  5 
1. Odbiorca zobowiązuje się do poboru energii elektrycznej z miejsc dostarczania  
               
…………………………………….. 
 
……………………………………… 
 
2. Moc umowną ustala się  w  wielkości mocy  przyłączeniowej . 
3. Odbiorcę kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej ……….. 
 

§ 6 
1. Układ pomiarowy do rozliczeń energii elektrycznej, pobranej z przyłącza  określonego w § 5 niniejszej umowy 

składa się z następujących urządzeń oraz przyrządów pomiarowych i jest zainstalowany w miejscu podanym 
poniżej: 

 
- ………………………………………………. 
 

§ 7 
Dostawca zobowiązuje się dostarczać energię elektryczną przyłączem do miejsca dostarczania jak  w § 5 zgodnie ze 
standardami jakościowymi energii elektrycznej określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 
2007 r. w sprawie szczegółowego warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  ( wraz z 
późniejszymi zmianami ) 
Ponadto Dostawca jest zobowiązany do : 
2.1. Uzgadniania z Odbiorcą zmian warunków dostarczania energii elektrycznej  wymagających dostosowania    
         urządzeń do nowych warunków . 
2.2. Niezwłocznego likwidowania  przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej . 
2.3. Informowania Odbiorcy o terminach  planowanych przerw i ograniczeń dostarczania energii elektrycznej. 
2.4. Umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowo – rozliczeniowego  , wglądu do materiałów   
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          stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną  moc i energię elektryczną oraz kontroli prawidłowości  
 wskazań tych  układów. 

§  8 
Dostawca ma prawo w okresach niedoboru mocy ograniczać dostawę  mocy i energii zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r.  ( Dz. U. nr 12, poz.69 z 2006 r.) w sprawie szczegółowych zasad  i trybu 
wprowadzania ograniczeń sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych , 
energii elektrycznej i ciepła . 

§ 9 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń: 
1. wprowadzonych na podstawie art. 11 Ustawy Prawo energetyczne ( Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997 r. z 

późniejszymi zmianami ). 
2. Spowodowanych działaniem siły wyższej tj.: 

- klęsk żywiołowych np. huraganu , powodzi , pożaru , sadzi itd. 
- aktów władzy państwowej np. stanu wojennego , stanu wyjątkowego , embarga itd. 
- działań wojennych , aktów sabotażu  
- strajków 

3. Spowodowanych awarią w sieci przesyłowej. 
4. Związanych z wystąpieniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz zniszczenia mienia. 
5. Powstałych z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej , za którą Dostawca nie ponosi odpowiedzialności . 
6. Wynikających z zaplanowanych i uzgodnionych między stronami wyłączeń urządzeń i instalacji 

wykorzystywanych do realizacji usługi przesyłowej. 
7. Spowodowanych orzeczeniem sądu  bądź decyzją organu władzy lub administracji rządowej lub samorządowej.   
 

§  10 
1. Odbiorca oświadcza, że otrzymał Taryf ę Dostawcy . 
2.Odbiorca jest w szczególności zobowiązany do : 
a) terminowego regulowania płatności za pobraną energię i świadczone usługi przesyłowe, 
b) pobierania energii elektrycznej i mocy zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej umowy,  
c) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu , wraz z niezbędnym sprzętem,                      

do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiektach Odbiorcy, 
d) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu , wraz z niezbędnym sprzętem , do instalacji          

i układu pomiarowo – rozliczeniowego  w celu odczytu stanu liczników , kontroli poboru energii i stanu plomb, 
e) zabezpieczenia i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenie i uszkodzenie urządzeń sterujących oraz 

przyrządów pomiarowych mierzących energię elektryczną, które służą do rozliczeń między Dostawcą                    
a Odbiorcą , zwanych dalej „licznikiem” a także pokrywania strat i kar z tytułu uszkodzeń tego licznika, 

f) zachowania w stanie nie naruszonym plomb nałożonych na licznik i inne urządzenia zainstalowane u Odbiorcy  
 

§ 11 
Sprawy związane z : 
1. Dostarczaniem energii elektrycznej w warunkach normalnego i awaryjnego zasilania , 
2. Zmianą warunków dostarczania energii elektrycznej , 
3. Trybem powiadamiania Odbiorcy o planowych przerwach w zasilaniu oraz informowaniem  o     
          przewidywanym   terminie wznowienia dostawy energii elektrycznej  przerwanej z powodu awarii w sieci   
          zasilającej,    regulują rozporządzenia do Ustawy „Prawo energetyczne ”. 

 
§ 12 

1.  Zmianę mocy przyłączeniowej na rok następny Odbiorca musi zgłosić w formie pisemnej    najpóźniej do      
                  końca I półrocza bieżącego roku. 

2.    Jeżeli Odbiorca wystąpi o zmniejszenie mocy przyłączeniowej, to Dostawca  może określić warunki    
         techniczne  przebudowy przyłącza lub układu pomiarowego w celu ich dostosowania do  zmniejszonego      
         poboru    mocy .Jeżeli zmiana mocy przyłączeniowej zgłoszona przez Odbiorcę spowoduje konieczność   
         przebudowy    przyłącza lub układu pomiarowego , to koszty z tym związane ponosi Odbiorca. Za każde   
         zwiększenie mocy  przyłączeniowej na wniosek Odbiorcy , bez konieczności przebudowy przyłącza,   
         Odbiorca ponosi tylko te koszty , które wynikają z przyrostu mocy przyłączeniowej.  
3. Odczyty wskazań układów pomiarowych będą dokonywane w sposób bezpośredni u Odbiorcy  w okresach  
        miesięcznych w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu miesiąca obrachunkowego. 
4. Rozliczenia między stronami za dostarczona energię elektryczną i usługę przesyłową dokonywane będą                  
         w  oparciu o aktualną taryfę dla Energii  Elektrycznej  Dostawcy i wskazania układów pomiarowych   
        określonych   w § 7 niniejszej umowy. 
5. Miesięczne rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną i usługę dystrybucji w formie załącznika do faktury    

będzie stanowiło integralną część  faktury. 
6. Odbiorca ma prawo do zmiany grupy taryfowej na inną , do której może być  zakwalifikowany , nie częściej    
        niż co 12 miesięcy.          
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7.   Nadwyżka kilowatów mocy pobranej ponad wartość mocy przyłączeniowej , określoną dla poszczególnych   
        przyłączy, podlega dodatkowej opłacie zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej Dostawcy. 

 
§ 13 

1. Dostawca wystawia fakturę VAT  bez podpisu Odbiorcy na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów        
z dnia 15 grudnia 1997 r.( Dz. U. nr 156 poz. 1024 § 38 ust. 9) w sprawie wykonania niektórych przepisów 
Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,  
na co Odbiorca wyraża zgodę. 

2. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od daty ich wystawienia, ale nie później niż 7 dni od daty ich 
dostarczenia. W przypadku, gdy którykolwiek z ww. terminów przypada na dzień wolny, termin wpłaty 
należności zostaje przesunięty na następny dzień roboczy. 

3. Za datę realizacji przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy 
4 

1. Dostawca wstrzyma dostarczanie energii elektrycznej : 
1.1.    niezwłocznie w przypadku : 

- pobierania energii elektrycznej z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo – 
rozliczeniowego, 

- gdy instalacja Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla 
urządzeń Dostawcy lub środowiska, 

- dokonania przez Odbiorcę zmian w układzie pomiarowo – rozliczeniowym , umożliwiającym 
zafałszowanie pomiaru ,   

1.2.    po upływie 14 dni : 
- od terminu płatności – w przypadku nie uiszczenia należności za dostarczoną energię elektryczną              

i zrealizowaną usługę przesyłową, 
- od określonego przez  Dostawcę terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w przypadku: 
• używania przez Odbiorcę urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci lub instalacji innych 

odbiorców, 
• samowolnego wprowadzenia przez Odbiorcę zmian w części instalacji Odbiorcy  oplombowanej przez 

Dostawcę, 
• niesprawności układu  pomiarowo – rozliczeniowego  oraz połączeń , za których stan odpowiada 

Odbiorca, 
• uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu  wraz z niezbędnym sprzętem  do 

elementów sieci i urządzeń będących własnością Dostawcy w celu przeprowadzenia prac 
eksploatacyjnych  lub usunięcia awarii w sieci, 

• uniemożliwienia  upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu wraz z  niezbędnym sprzętem do 
układu pomiarowo - rozliczeniowego , 

• stwierdzenia pobierania energii elektrycznej niezgodnie z umową , 
• eksploatowania przez Odbiorcę nieruchomości w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu 

sieci. 
 

Szczegółowe warunki wstrzymania dostarczania energii elektrycznej oraz jej wznowienia określa 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego warunków 
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 

 
§   15 

   Umowa wchodzi w życie  z dniem jej zawarcia.   

1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania za ……….miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, upływającym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. 

3. W przypadku zmiany przepisów lub taryf ulegają automatycznie zmianie odnośne postanowienia niniejszej 
umowy. 

§  16 
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych wzajemnie w związku                 

z wykonywaniem niniejszej umowy. Postanowienie to ma zastosowanie również  po wygaśnięciu niniejszej 
umowy. 

§  17 
Wszelkie zmiany warunków dostarczania i poboru energii elektrycznej musza być poprzedzone zmianą  zapisów 
niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

§  18 
Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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                 Dostawca                                                                                          Odbiorca 
      


