Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G-konsumenci

TAURON Dystrybucja S.A.
adres do korespondencji:
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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR /
/
/sporządzona w dniu ………………………………
pomiędzy:

Imię i nazwisko

Adres

Adres do korespondencji
i doręczania faktur
(jeżeli inny niż adres)*
Rodzaj i nr
dokumentu tożsamości obcokrajowca
.
lub jego NIP

PESEL

Telefon

Fax

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

(pole nieobowiązkowe)

(pole nieobowiązkowe)

Przy zawieraniu Umowy Odbiorca reprezentowany jest przez:
Imię i nazwisko,
PESEL*/seria i nr
dokumentu tożsamości*
działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa

zwanym dalej Odbiorcą,
a TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000073321 z kapitałem zakładowym (wpłaconym) w wysokości 560.575.920,52 zł, będącą czynnym
podatnikiem VAT: NIP 6110202860; REGON 230179216
zwaną dalej OSD,
reprezentowaną przez Pełnomocnika:
Imię i nazwisko Pełnomocnika OSD

Odbiorca i OSD łącznie określani są jako Strony.
§1
[Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
obejmującej korzystanie przez Odbiorcę z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczególności:
a. transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną OSD w celu dostarczania energii elektrycznej do miejsca
dostarczenia wskazanego w § 2 ust. 2,
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.
b.
c.
d.

Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
Umowie,
ogólnych warunkach umowy (OWU),
1
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e.
f.
g.
h.

koncesji OSD na dystrybucję energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ,
Taryfie OSD zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa OSD),
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (IRiESD), dostępnej na stronie internetowej OSD,
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), dostępnej na stronie internetowej Operatora Systemu
Przesyłowego - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nic innego nie wynika
z przepisów prawa, IRiESP wiąże Odbiorcę w takim zakresie, w jakim jej postanowienia zostały uwzględnione
w OWU.
§ 2.
[Uwarunkowania techniczne realizacji Przedmiotu Umowy]

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

Adres
(kod pocztowy)

(miejscowość)

(poczta)

(ulica)

(nr domu)

(nr lokalu)

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

Moc umowna [kW]

Nr ewidencyjny
w billingu
Współczynnik
mocy tgφo

Grupa taryfowa

Moc
przyłączeniowa
[kW]

Planowana roczna ilość
dostarczanej energii
elektrycznej [kWh]

Napięcie
znamionowe [V]

Wielkość
zabezpieczenia
przedlicznikowego
[A]

Doliczenie strat energii i
mocy wyrażone w %
i/lub MWh/m-c

Układ pomiarowy

1 fazowy / 3
fazowy*:

bezpośredni / półpośredni *

Lokalizacja układu
pomiaroworozliczeniowego
stanowiącego własność
OSD

0,4

określić miejsce zainstalowania: np. szafka pomiarowa w linii
ogrodzenia na posesji Odbiorcy, na klatce schodowej, w stacji
transf. itp.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią

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.*)
3.

Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będą wg zasad i stawek opłat zawartych w Taryfie
OSD, w …………………………………… okresie rozliczeniowym w oparciu o fakturę VAT, wystawioną na podstawie
danych z układu pomiarowo-rozliczeniowego 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.
§ 3.
[Oświadczenia Odbiorcy]

Odbiorca oświadcza, że:
a) energię elektryczną będzie pobierał na potrzeby ………………………………..,,
b) posiada tytuł prawny do obiektu opisanego w § 2 ust. 1* / dysponuje obiektem opisanym w § 2 ust. 1 bez tytułu
prawnego*,
c) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania OSD o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie
określonym w pkt. a) lub w pkt. b) i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania OSD może być traktowany
jako naruszenie warunków Umowy,
d) wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą w stosunku do OSD będzie każdorazowo ten, 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,
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e) upoważnia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej ze
sprzedawcą rezerwowym:
- dla obszaru gliwickiego - TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydz. X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000036971,
- dla pozostałych obszarów -TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000270491,
który będzie pełnił rolę Sprzedawcy w przypadku nie podjęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez
wybranego Sprzedawcę. Odbiorca upoważnia OSD do ustanowienia dalszych pełnomocnictw w celu zawarcia ww.
umowy,
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.
§ 4.
[Wejście w życie i okres obowiązywania Umowy]
1.

Umowa wchodzi w życie ze skutkiem od:


……………………….. (data)*



Zainstalowania* / sprawdzenia* układu pomiarowo-rozliczeniowego, potwierdzonego w dokumencie OT*/OTS*



rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego Sprzedawcę lub sprzedawcę rezerwowego,
z zastrzeżeniem § 3 pkt. e), który obowiązuje od dnia jej zawarcia

2. Umowa obowiązuje na czas nieoznaczony*/oznaczony do dnia ………….………………*
3. Jeżeli niniejsza Umowa została zawarta po wejściu w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, to
Odbiorca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Odbiorca musi poinformować OSD o swojej decyzji o odstąpieniu od
Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną - dane
do kontaktu z OSD znajdują się w nagłówku Umowy oraz w załączonym formularzu odstąpienia od Umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy).
5. Odbiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, jednak
nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Odbiorca wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego Odbiorcy prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od Umowy.
6. Skutkiem odstąpienia od Umowy może być zaprzestanie dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy.
7. Jeżeli Odbiorca chce, aby wykonanie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, to musi złożyć OSD wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie (np. przez
podpisanie oświadczenia znajdującego się poniżej).
8. Jeżeli Odbiorca zażądał rozpoczęcia wykonania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, a następnie
wykonał prawo odstąpienia od Umowy, to zapłaci OSD kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do
chwili, w której Odbiorca poinformował OSD o odstąpieniu od Umowy, obliczoną zgodnie z Taryfą OSD.
§ 5.
[Postanowienia końcowe]
1. Szczegółowe 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, stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.
2. Zasady określające szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych OSD przez użytkowników systemu
oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci przyjęte przez OSD, wiążą
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Odbiorcę poczynając od daty wejścia w życie nowej IRiESD, po uprzednim zatwierdzeniu tej IRiESD przez Prezesa
URE i jej opublikowaniu w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
3. OSD informuje Odbiorcę, że jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie, a szczegółowa informacja
o ich przetwarzaniu znajduje się w załączniku pod nazwą Klauzula Informacyjna.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Załącznikami do Umowy są:
1) Ogólne Warunki Umowy;
2) Formularz odstąpienia od Umowy;
3) Klauzula informacyjna
 inne …………………………*.
*)– niepotrzebne skreślić
Odbiorca

OSD

………….……………………….…………
(podpis)

………………………………………….
(podpis, pieczątka imienna)

Oświadczenie Odbiorcy
umożliwiające rozpoczęcie dostarczania energii przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy 1
Odbiorca oświadcza, że jeżeli rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej ma nastąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy, to wyraźnie żąda wykonania usługi dystrybucji energii
elektrycznej przez OSD jeszcze przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy.
Odbiorca oświadcza, że został pouczony o skutkach powyższego oświadczenia, określonych w § 4 ust. 8 Umowy.

………….………………………………
Odbiorca

Umowę sporządził

……………..…………………

Niezłożenie oświadczenia spowoduje, że wykonanie Umowy rozpocznie się 14 dni od jej zawarcia i skutkować może
zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy.
1

