WZÓR
UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR ……………………

zawarta w dniu ………………… 20…… roku w …………….., zwana dalej „Umową” pomiędzy:
……………………………. z siedzibą w …………….. (…………….), przy ul. ……………………., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………………..,
……………………….pod numerem KRS………………, NIP: ………………., REGON: ……………………,, reprezentowaną
przez:
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
zwana w dalszej części „OSDn”,
a
……………………………………………… z siedzibą w ……………………… (………………….), przy ul. ………………………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Miasta Stołecznego w ………………………, ………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: ……………………….., NIP: ………………….., REGON: ……………………, kapitał
zakładowy: …………………….. zł, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………..
2. …………………………………………….
zwana w dalszej treści Umowy “Odbiorcą” lub
zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonywanej przez
OSDn na rzecz Odbiorcy w okresie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych oraz
praw i obowiązków Stron Umowy do obiektu/nieruchomości określonej w Załączniku nr 1.
§2
DEFINICJE, PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY POWIĄZANE
1. Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają:
a) BOK – Biuro Obsługi Klienta.
b) energia elektryczna - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
c) Forma pisemna – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
d) IRiESDn - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
e) Miejsca Odbioru - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
f) Odbiorca – podmiot pobierający na potrzeby własne energię elektryczną na podstawie umowy
zawartej
z OSDn.
g) Okres rozliczeniowy - okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym
dokonywane jest świadczenie usługi dystrybucji Energii elektrycznej.
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h) OSD – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
i) OSDn – BBH-MIKROHUTA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
j) OWŚUDEE – Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej.
k) Prezes URE – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
l) Siła Wyższa – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
m) Sprzedawca – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
n) Sprzedawca Rezerwowy - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
o) Sprzedawca z Urzędu - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
p) Taryfa - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUDEE.
q) Taryfa dla energii elektrycznej OSD – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1
OWŚUDEE.
r) Taryfa dla energii elektrycznej OSDn - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1
OWŚUDEE.
s) Taryfa na rezerwową sprzedaż energii elektrycznej – oznacza pojęcie zgodnie z definicją
określoną w § 1 OWŚUDEE.
Podstawą do ustalenia warunków Umowy są:
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093,
1505, 1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202).
b) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610,
1093, 1873, 2376).
c) Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w
związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii
elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569, z 2018 r. poz. 9.).
d) Ustawa z dnia 8 grudnia 2018 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854).
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 Nr. 93 poz. 623 z póź. zm.).
f) Umowa o Przyłączenie zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSDn.
g) Umowa o Świadczenie Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej zawarta pomiędzy OSDn a OSD.
h) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP, zwana dalej IRiESP.
i) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD.
j) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDn, zwana dalej IRiESDn.
k) Obowiązująca Taryfa dla energii elektrycznej OSD.
l) Taryfa dla energii elektrycznej OSDn.
m) Taryfa na rezerwową sprzedaż energii elektrycznej.
§3
MOC UMOWNA I WARUNKI WPROWADZANIA JEJ ZMIAN, GRUPA TARYFOWA
Moc umowna została określona w Załączniku nr 1 do Umowy.
Warunki zmiany mocy umownej określone zostały w § 7 OWŚUDEE.
Grupa taryfowa została określona w Załączniku nr 1 do Umowy.
§4
MIEJSCA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PARAMETRY TECHNICZNE
Miejsca Odbioru energii elektrycznej w ramach świadczenia usługi jej dystrybucji zostały określone
w Załączniku nr 1.
Parametry techniczne energii elektrycznej oraz granice eksploatacji zostały określone w Załączniku
nr 1.
Wolumen dostarczanej energii elektrycznej w danym Okresie rozliczeniowym będzie zgodny z ilością
energii elektrycznej pobraną przez Odbiorcę w danym Okresie rozliczeniowym, potwierdzoną
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§5
ZASADY ROZLICZENIA DOSTARCZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1. Odbiorca zapłaci OSDn należności za świadczoną usługę dystrybucji energię elektryczną, której ilość
stwierdzana będzie odczytami układu pomiarowo-rozliczeniowego.
2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z licznika energii elektrycznej i jest własnością
OSDn/Odbiorcy.
3. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego OSDn wystawi i dostarczy Odbiorcy w formie pisemnej lub
elektronicznej fakturę VAT.
4. Faktura w wersji elektronicznej zostanie wysłana na adres e-mail podany w § 8 ust. 2 Umowy.
5. Faktury w wersji papierowej będą wysyłane na adres do korespondencji.
6. Należności za sprzedaną energię elektryczną regulowane będą przelewem na wskazane na fakturze
konto.
7. Odbiorca ureguluje należność określoną w fakturze w terminie do 14 dnia każdego miesiąca,
w którym została wystawiona faktura.
8. Na żądanie Odbiorcy, do każdej faktury OSDn załączy specyfikację kosztów zużycia Energii
Elektrycznej
w poszczególnych Miejscach Odbioru.
9. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia Odbiorcy z zapłatą faktur OSDn ma prawo:
a) zaliczyć bieżące wpłaty Odbiorcy na pokrycie swoich najstarszych wierzytelności, zastrzegając
sobie prawo wyboru kolejności pokrycia należności głównych i/lub opłat dodatkowych za zwłokę
(art. 451 k.c.),
b) obciążyć Odbiorcę kosztami dodatkowych wezwań do zapłaty i innych czynności windykacyjnych;
realizacja tego prawa nie ogranicza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach
ogólnych.
10. Szczegółowe zasady rozliczania za świadczoną usługę dystrybucji energii elektrycznej określone
zostały w § 8 OWŚUDEE.
§6
WYSOKOŚĆ BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH
Zasady wyznaczania wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych zostały określone
w § 9 OWŚUDEE.
§7
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Data rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej
i nr licznika wraz ze stanem początkowym zostanie określona w protokole odbioru technicznego
spisanym w miejscu odbioru.
3. Umowa może być rozwiązana za pisemnym wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem
3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadający po
miesiącu,
w którym dokonano wypowiedzenia.
4. Utrata przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu/nieruchomości stanowiącego miejsce
dostarczania,
o których mowa w Załączniku nr 1, stanowi warunek rozwiązujący Umowę.
5. Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej zawiadomienia drugiej
Strony.
6. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie.
7. Pozostałe warunki rozwiązania umowy zostały określone w § 14 OWŚUDEE.
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§8
DANE KONTAKTOWE
1. Korespondencję do OSDn należy przesyłać na adres:
……………………………
ul. ………………………..
……………………………..
2. Korespondencję do Odbiorcy należy przesyłać na adres:
……………………………
ul. ………………………..
……………………………..
3. W bieżących kontaktach między Odbiorcą oraz OSDn związanych z realizacją Umowy, Strony
reprezentują:
1) ze
strony
Odbiorcy:
……………………………………………………tel:………………………………
e-mail:……………………………….
2) ze strony OSDn: BOK czynne w godzinach poniedziałek – piątek w godzinach …..00-…...00
tel.: ………………………………..
§9
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Odbiorca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie posiada koncesji wydanej przez Prezesa URE na
dystrybucję energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej, oraz statusu OSD.
2. W przypadku zmiany w powyższym zakresie Odbiorca zobowiązany jest poinformować o tym OSDn
w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu, gdy
uzyskał jedną z ww. koncesji Prezesa URE lub status OSD, podając nr decyzji, jej datę oraz okres, na
który została wydana.
3. Odbiorca oświadcza, że dysponuje aktualnym tytułem prawnym do obiektu/nieruchomości
określonego
w Załączniku nr 1 i ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia. Odbiorca
udostępni (prześle) kopię tytułu prawnego na żądanie OSDn.
4. Odbiorca oświadcza, że:
a) został poinformowany o konsekwencjach wyboru Sprzedawcy Rezerwowego,
b) został poinformowany o przysługującym mu prawie wskazania Sprzedawcy Rezerwowego spośród
sprzedawców ujętych na liście publikowanej na stronie internetowej OSDn oraz udostępnianej
w siedzibie OSDn,
c) nie wskazuje Sprzedawcy Rezerwowego1),
d) wskazuje Sprzedawcę Rezerwowego spośród sprzedawców ujętych na liście publikowanej na
stronie internetowej OSDn oraz udostępnianej w siedzibie OSDn, którym jest
……………………………………………………………………………………………………………………. oraz upoważnia OSDn
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 lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży
rezerwowej ze wskazanym przez Odbiorcę Sprzedawcą Rezerwowym 1),
e) w przypadku, gdy dotychczasowy Sprzedawca zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej,
a w Umowie Odbiorca nie wskazał Sprzedawcy Rezerwowego w sposób określony w lit. d), OSDn
działając w imieniu i na rzecz Odbiorcy zawrze ze Sprzedawcą z Urzędu umowę kompleksową
i poinformuje, o tym fakcie Odbiorcę w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy kompleksowej.
5. Strony zobowiązują się do:
a) bieżącej aktualizacji danych zawartych w § 8,
b) wzajemnego przekazywania informacji o powstaniu awarii lub okoliczności stanowiących Siłę
Wyższą, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy,
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c) zachowania Formy Pisemnej przekazywania danych, informacji, opinii, dokumentów i wniosków,
o których mowa w Umowie.
5. Odbiorca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem VAT1).
6. OSDn oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
§ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy lub z niej wynikającego,
Strony dołożą starań w celu rozwiązania go w sposób polubowny w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty
zaistnienia sporu.
2. W razie nie rozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby strony pozywającej, chyba, że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć
do właściwości Prezesa URE.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podpisanie Umowy ze OSDn jest jednoznaczne z akceptacją OWŚUDEE, z którymi Odbiorca przed
podpisywaniem Umowy się zapoznał.
2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi
sprzeczne tracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego
prawa.
4. Umowa ulega zmianie w zakresie zmian przepisów Taryfy, do której się odwołuje, oraz bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, bez zachowania trybu określonego w ust. 3.
5. IRiESDn stanowi część Umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych
i dokumentów powołanych w § 2 Umowy.
7. Forma aneksu nie jest wymagana do zmian Umowy będących następstwem:
a) wymiany elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego,
b) zmiany OWŚUDEE,
c) zmiany adresu korespondencyjnego Stron, która następować będzie na podstawie pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony Umowy,
d) zmiany stawek opłat zawartych w Taryfie.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze Stron.
9. Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty:
Załącznik nr 1 - Miejsca Odbioru,
Załącznik nr 2 - OWŚUDEE.
OSDn

1)

ODBIORCA

– niepotrzebne skreślić
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