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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI  

ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

 

nr URD/PCC/…../…../2017 

 

 

zawarta w Brzegu Dolnym dnia ………………….. roku, pomiędzy: 

 

PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4,  

56-120 Brzeg Dolny, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej  

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000105885, NIP 917-000-00-15, REGON 930613932, z kapitałem zakładowym  

w wysokości 19 853 300,00 PLN, wpłaconym w całości, zwanym dalej „OSDn”, reprezentowana przez: 

1. ………………………… – …………………………………………. 

2. …………………………. – ………………………………………… 

a 

 

............................................................................................. z siedzibą w ........................... przy  

ul. .................................., ....-......... ..........................., o numerze NIP: ................................, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................., ......         Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, kapitał zakładowy równy:                

........................ zł kapitał zakładowy wpłacony w wysokości: ........................,00 wpłacony w całości w 

wysokości ……………..zł, , zwaną dalej „Odbiorcą”, reprezentowaną przez: 

 

1. ................................................................................................ 

 

2. ................................................................................................ 

 

Każda ze stron Umowy może być zamiennie nazywana Stroną, łącznie Stronami. 

Reprezentanci Stron oświadczają, że działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania 

swej Strony w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z Umowy, zgodnie z odpisami z Krajowego 

Rejestru Sądowego, które zostały okazane w momencie jej podpisania. 

 

§ 1 

 

1. Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią: 

1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625  

z późniejszymi zmianami), zwana dalej „Ustawą”, wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie delegacji zawartych w Ustawie; 

2) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDn (zwana dalej „IRiESD 

OSDn”) w zakresie dotyczącym zapisów i ustaleń objętych Umową oraz związanych z realizacją 

Umowy; 
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3) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD nadrzędnego określonego w 

ust. 2  (zwana dalej „IRiESD OSDp”) w zakresie dotyczącym zapisów i ustaleń objętych Umową 

oraz związanych z realizacją Umowy; 

4) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (zwana dalej „IRiESP”), w 

zakresie wynikającym z zapisów IRiESD; 

5) Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej OSDn zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

2. Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz zobowiązują się do przestrzegania postanowień 

przepisów oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1.  

3. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w Umowie, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane, posiadają 

znaczenie określone w przepisach i dokumentach przywołanych w ust. 1.  

4. Dokonane po wejściu w życie Umowy zmiany IRiESD OSDn lub IRiESP, obowiązują Strony bez 

konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Jednocześnie Strony przyjmują, że OSDn będzie 

informował o zmianach IRiESD OSDn poprzez jej opublikowanie po zatwierdzeniu, na swojej 

stronie internetowej. 

5. OSDn oświadcza, że posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE 

decyzją nr DEE/77/9256/W/2/2008MZn z dnia 5 września 2008 r., na podstawie której świadczy 

usługi dystrybucji energii elektrycznej (zwane dalej „usługami dystrybucji”).  

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczanie energii elektrycznej obejmującej świadczenie usług 

dystrybucji tej energii przez OSDn dla Odbiorcy oraz związane z tym prawa i obowiązki Stron. 

2. Odbiorca posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której dostarczana jest energia 

elektryczna na podstawie niniejszej Umowy, tj. do, zlokalizowanych w ……………………..… przy 

ulicy ……………………, budynków o następujących numerach: ………………………………… 

Odbiorca oświadcza, iż powyższym tytułem prawnym do korzystania z w/w nieruchomości jest: 

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

3. W przypadku utraty tytułu prawnego do któregokolwiek z obiektów określonych w ust. 2 – 

Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania OSDn o tym fakcie. 

4. W przypadku zastąpienia któregokolwiek z tytułów prawnych określonych w ust. 2 – innym tytułem 

prawnym, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie OSDn, 

przekładając jednocześnie poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię dokumentu 

stanowiącego nowy tytuł prawny. 

5. Odbiorcę zalicza się do ……. grupy przyłączeniowej i grupy taryfowej określonej w Załączniku nr 1 

do niniejszej Umowy.  

6. Jeżeli ze względu na przyjęty w taryfie podział odbiorców na grupy taryfowe, Odbiorca może być 

dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, 

to Odbiorca może na pisemny wniosek wystąpić do OSDn o zmianę grupy taryfowej nie częściej 

niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat – w okresie 60 dni od dnia wejście w 

życie nowej taryfy. 

7. Dla potrzeb realizacji Umowy OSDn nadaje Odbiorcy następujące oznaczenie kodowe – Kod 

Identyfikacyjny Uczestnika Rynku Detalicznego (URD): …………………………………… . 

8. Odbiorca oświadcza, że:  
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- dla miejsc dostarczania określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy posiada zawartą umowę 

sprzedaży energii elektrycznej z: 

 

Nazwa sprzedawcy Nr umowy sprzedaży 
Okres obowiązywania 
umowy sprzedaży od 

Okres obowiązywania 
umowy sprzedaży do 

……………… …………….. ………………… ……………………. 

 

 - dla miejsc dostarczania określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy nie posiada zawartej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej a z chwilą jej zawarcia złoży OSDn oświadczenie określające 

wybranego sprzedawcę, jego nazwę oraz okres obowiązywania umowy sprzedaży.  

9. Odbiorca zobowiązuje się do stosowania w pełnym zakresie aktualnej IRiESD OSDn. 

10. W przypadku zmiany sprzedawcy, aktualizacja danych sprzedawcy nie wymaga formy aneksu, 

natomiast wymaga przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, określonej zgodnie z IRiESD 

OSDn.  

11. Wybranym przez Odbiorcę Sprzedawcą może być wyłącznie podmiot posiadający koncesję na obrót 

energii elektrycznej, który zawarł z OSDn oraz z OSDp obowiązującą generalną umowę 

dystrybucyjną i spełnił inne warunki wynikające z przepisów prawa, IRiESD OSDn i IRiESP. 

Aktualną listę podmiotów, które mogą być sprzedawcami Odbiorcy udostępnia OSDn do wglądu 

w swojej siedzibie. 

12. Odbiorca upoważnia OSDn do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy rezerwowej 

sprzedaży energii elektrycznej z PCC Rokita SA (zwanym dalej OSDn) jako sprzedawcą 

rezerwowym. PCC Rokita SA będzie pełnił rolę Sprzedawcy w przypadku zaprzestania sprzedaży 

energii elektrycznej przez wybranego Sprzedawcę wskazanego w ust. 8 lub w przypadku nie podjęcia 

tej sprzedaży pomimo utraty mocy przez dotychczas obowiązującą umowę kompleksową sprzedaży 

energii elektrycznej. Treść umowy sprzedaży rezerwowej będzie zgodna z aktualnym wzorcem 

„Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej” stosowanym przez PCC Rokita SA i z 

aktualnym cennikiem „Taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego” publikowanym 

przez PCC Rokita na swojej stronie internetowej. OSDn jest upoważnione do ustanowienia 

dalszych pełnomocnictw w celu zawarcia w/w umowy. 

13. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest podmiot wskazany przez 

każdoczesnego Sprzedawcę. 

14. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie przez OSDn danych pomiarowych Odbiorcy: OSDp, 

Sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe Odbiorcy. 

 

§ 3 

 

1. Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do odbioru energii elektrycznej w miejscach 

dostarczenia określonych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy. OSDn zobowiązane 

jest do zachowania parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej pod warunkiem 

dotrzymania przez Odbiorcę: 

- współczynnika tg φ (stanowiącego iloraz energii biernej pobranej całodobowo lub w strefach 

czasowych, w których jest dokonywana kontrola poboru energii biernej i energii czynnej pobranej 

całodobowo lub w strefach czasowych) nie przekraczającego 0,4; 

- mocy pobranej – nie przekraczającej mocy przyłączeniowej. 
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2. Rozliczenia miedzy Stronami z tytułu świadczonych przez OSDn usług dystrybucji energii 

elektrycznej będą się odbywać wg cen i stawek opłat zgodnie z aktualną „Taryfą dla energii 

elektrycznej w zakresie dystrybucji”. Aktualna na dzień wejścia w życie niniejszej Umowy „Taryfą 

dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji” jest dostępna na stronie internetowej 

www.pcc.rokita.pl skąd może być przez Odbiorcę pobrana. Zmiana taryfy następuje w trybie 

określonym w ustawie Prawo energetyczne. 

3. Zasady zmian mocy umownej określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

 

1. OSDn zobowiązuje się do: 

1) świadczenia usług dystrybucyjnych do miejsc dostarczania energii elektrycznej przyłączami      

3-fazowymi o częstotliwości 50 Hz o napięciu znamionowym 400/230 V, przy odchyleniach 

napięcia zasilającego -10% do +10% w punkcie stanowiącym miejsce dostarczania energii 

elektrycznej; 

2) ograniczenia w przypadku awarii (nieplanowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej) 

lub nieprzewidzianych pilnych pracach koniecznych dla zapobieżenia lub usunięcia skutków 

awarii, przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej do niezbędnego minimum, z tym łączny 

czas trwania w ciągu roku przerw nieplanowanych, liczony dla poszczególnych wyłączeń od 

zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia nie może przekroczyć czasu 

określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Nie dotyczy to przypadków 

spowodowanych okolicznościami, za które OSDn nie ponosi odpowiedzialności; 

3) nie przekraczania czasu jednorazowej przerwy planowanej w dostarczaniu energii elektrycznej w 

stosunku do czasu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Nie dotyczy to 

przypadków spowodowanych okolicznościami, za które OSDn nie ponosi odpowiedzialności. 

2. OSDn nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nie wykonaniem Umowy przez 

Odbiorcę. 

3. Za niedotrzymanie standardów jakościowych, o których mowa wyżej, Odbiorcy na jego wniosek 

przysługują bonifikaty w wysokości określonej w taryfie. 

 

§ 5 

 

1. Wykaz miejsc zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników energii czynnej i 

biernej) oraz miejsc dostarczenia energii elektrycznej zostały określone w Załączniku nr 1 do 

niniejszej Umowy. 

2. Układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością …………………………. i ich właściciel 

odpowiada za ich należyte funkcjonowanie. 

 

§ 6 

 

Odbiorca zobowiązuje się do: 

1) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;  

2) utrzymywania wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym zgodnym z 

wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach; 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z 

dostarczaniem tej energii; 

http://www.pcc.rokita.pl/
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4) utrzymywania użytkowanych obiektów w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym 

funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących 

urządzeń w przypadku stawiania obiektów budowlanych, budowy dróg i sadzenia drzew na trasie 

linii kablowych oraz przestrzegania zakazu włączania przez Odbiorcę do należącej do niego sieci 

lub wewnętrznej instalacji – urządzeń prądotwórczych w taki sposób, by wytwarzany przez nie 

prąd elektryczny mógł wpływać do sieci OSDn; 

5) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacjach elektrycznych osobom posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; 

6) umożliwiania upoważnionym pracownikom OSDn dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do 

należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub obiekcie 

Odbiorcy w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci lub do 

układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku gdy ten znajduje się na terenie Odbiorcy; 

7) dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których został 

uprzednio powiadomiony; 

8) niezwłocznego poinformowanie OSDn o zauważonych wadach lub sposobie rozliczeń i o innych 

okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczania za energię elektryczną 

oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej 

parametrach; 

9) uzgadniania i nastawiania układów automatyki i zabezpieczeń na urządzeniach będących 

własnością Odbiorcy zgodnie z Umową i IRiESD OSDn. 

 

§ 7 

 

OSDn zobowiązane jest do: 

1) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi energii 

oraz obowiązującymi przepisami prawa; 

2) informowania Odbiorcy o zmianach warunków dostarczania energii elektrycznej a w 

szczególności wymagających przystosowania urządzeń elektrycznych do nowych warunków w 

terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 

3) informowania Odbiorcy o terminach planowanych przerw i zakłóceniach w dostarczaniu energii 

elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

4) niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej; 

5) umożliwienia Odbiorcy wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za 

dostarczoną energię elektryczną oraz kontroli prawidłowości wskazań tych układów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§ 8 

 

1. Zapłata przez Odbiorcę wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi dystrybucji następuje na 

podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w oparciu o stawki opłat odpowiednie dla 

grupy taryfowej (zgodnie z Tabelą nr 1 do Załącznika nr 1 w niniejszej Umowy) zawarte w „Taryfie 

dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji”. Wartości te zostaną powiększone o wysokość podatku 

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Strony przyjmują, iż rozliczenia z tytułu zapłaty za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej 

następować będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych. 
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3. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego OSDn dokona odczytu układów pomiarowo-

rozliczeniowych i na tej podstawie uzyska dane rozliczeniowe (w szczególności ilość pobranej mocy 

oraz energii czynnej i energii biernej) w danych miesiącach kalendarzowych. 

4. Odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych pozyskiwane będą w sposób zdalny lub 

dokonywane bezpośrednio przez przedstawiciela OSDn. 

5. Rozliczenia energii elektrycznej czynnej dokonywane są z dokładnością do 1 kWh, energii elektrycznej 

biernej dokonywane są z dokładnością do 1 kVarh, a mocy z dokładnością do 1 kW. 

6. W przypadku braku możliwości dokonania prawidłowego odczytu w miejsce tego odczytu OSDn 

wykona odczyt szacowany – na zasadach przewidzianych w takich przypadkach w aktualnie 

obowiązującej „Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji”. 

7. Zapłata za usługę dystrybucji energii elektrycznej następować będzie na podstawie faktury VAT, która 

to faktura zostanie wystawiona przez OSDn najpóźniej do 7 dnia po zakończeniu miesiąca 

kalendarzowego danego okresu rozliczeniowego. 

8. Strony ustalają, iż termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. W przypadku 

gdyby Odbiorca nie otrzymał faktury VAT w terminie określonym w ust. 7 – Odbiorca zobowiązany 

jest zawiadomić o tym OSDn na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 2 niniejszej Umowy. 

Trudności w otrzymaniu faktury VAT, bez względu na ich przyczynę, w żadnym razie nie mogą być 

podstawą do żądania przez Odbiorcę zmiany terminu płatności. 

9. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

OSDn, wskazany na fakturze VAT. 

10. Za przekroczenie wyznaczonego w fakturze VAT terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe. 

11. Odbiorca upoważnia OSDn do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

12. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarach lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie bądź zawyżenie należności za świadczoną usługę 

dystrybucyjną, OSDn dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur. 

13. Podstawą do wyliczenia korekty, o której mowa w ust. 12 jest wielkość błędu wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego a jeżeli określenie tego błędu nie jest możliwe, podstawę rozliczeń 

stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy 

jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w 

poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta. W 

wyliczeniu korekty uwzględnia się sezonowość poboru energii elektrycznej i inne udokumentowane 

przez Odbiorcę okoliczności, mające wpływ na wielkość poboru energii elektrycznej. 

14. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały nieprawidłowości lub 

błędy z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń. 

15. Nadpłata wynikająca z wyliczonej korekty zalicza się na poczet płatności ustalonych za najbliższy 

okres rozliczeniowy, jeśli Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Niedopłatę Odbiorca jest zobowiązany 

uregulować w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej. 

16. OSDn  może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, 

gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej miesiąc po upływie terminu 

płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i 

wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. 

17. OSDn może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli, 

stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej. W przypadku nielegalnego pobierania 

energii elektrycznej przez Odbiorcę, OSDn może pobierać podwyższone opłaty w wysokości 

określonej w taryfie dla energii elektrycznej. 
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18. OSDn wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli, 

stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiory stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, 

zdrowia albo środowiska.  

19. OSDn może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy o 

zamiarze wstrzymania dostarczania energii,, w przypadku, gdy Odbiorca dwukrotnie nie dopuści 

upoważnionego przedstawiciela OSDn do przeprowadzenia kontroli określonej w art. 6 ustawy Prawo 

energetyczne. 

20. Ponadto OSDn wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej na żądanie Sprzedawcy energii 

elektrycznej, jeżeli Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczenie usługi lub za pobraną energię, co 

najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. OSDn nie jest zobowiązane do 

weryfikowania wniosku Sprzedawcy o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej. Za wszelkie 

skutki wstrzymania energii elektrycznej na wniosek Sprzedawcy – odpowiedzialność ponosi wyłącznie 

Sprzedawca a nie OSDn, co dotyczy także przypadku gdy wniosek Sprzedawcy o wstrzymanie 

dostarczanie energii miał charakter nieuzasadniony lub został z pominięciem procedur określony w 

umowie z Odbiorcą, a także wymaganymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

21. OSDn wznowi dostarczanie energii elektrycznej niezwłocznie, po ustaleniu przyczyny wstrzymania jej 

dostarczanie do Odbiorcy. W przypadku gdy wstrzymanie nastąpiło na żądanie Sprzedawcy energii 

elektrycznej warunkiem wznowienia dostarczania energii elektrycznej także jest żądanie Sprzedawcy 

energii elektrycznej dotyczące wznowienia dostarczania energii elektrycznej. Koszt wstrzymania i 

wznowienia dostarczania energii ponosi Odbiorca. 

22. Na przyłączach, na których pozwalają na to układy pomiarowe wprowadza się kontrolę 

ponadnormatywnego poboru energii biernej. 

23. Rozliczeniami za pobór energii biernej objęci są odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia. 

Rozliczeniami tymi mogą być objęci, w uzasadnionych przypadkach, także odbiorcy zasilani z sieci o 

napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, 

o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia. 

24. Rozliczenia za ponadnormatywny pobór energii biernej odbywały się będą zgodnie z zapisami taryfy 

zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

§ 9 

 

1. W uzgodnieniach związanych z planowanymi i nieprzewidzianymi przerwami w dostawie energii 

elektrycznej OSDn reprezentował będzie Dyspozytor Energetyki - tel. 71 794-26-60 a Odbiorcę 

…………………………………. – tel. …………………………………. .   

2. Za niedotrzymanie standardów jakościowych, Odbiorcy na jego wniosek przysługują bonifikaty w 

wysokości określonej w „Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji”. 

3. OSDn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobach, majątku lub środowisku 

naturalnym z powodu wstrzymania przez OSDn dostarczania energii elektrycznej dokonanego 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności OSDn nie ponosi odpowiedzialności: 

1) za szkody spowodowane niewykonaniem Umowy przez Odbiorcę; 

2) za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej nie przekraczających 

dopuszczalnych przerw planowanych i nieplanowanych określonych w Załączniku nr 1 do 

niniejszej Umowy; 

3) za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych awaria sieci i 

urządzeń będących własnością Odbiorcy; 

4) za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej związanych z wystąpieniem 

zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska; 
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5) za skutki przerw w dostarczaniu energii elektrycznej powstałych na skutek działania automatyki 

sieciowej, niezbędnych przyłączeń przy zmianie konfiguracji sieci; 

6) za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej wprowadzonych przez Radę 

Ministrów, przez Operatora Systemu Przesyłowego lub przez Operatora Systemu  

Dystrybucyjnego posiadającego bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową, do którego sieci 

jest przyłączona sieć OSDn; 

7) z innych przyczyn niezależnych od OSDn. 

4. W przypadku wadliwego działania urządzeń Odbiorcy, które będą miały wpływ na sieć dystrybucyjną 

ODSn – w przypadku których powstanie awaria, Odbiorca zostanie obciążony kosztami za skutki 

powstałej awarii. 

5. Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy mające wpływ na wykonanie niniejszej Umowy 

przez OSDn muszą być poprzedzone zmianą zapisów w formie aneksu, pod rygorem zwolnienia 

OSDn z odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody. 

6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowego regulowania należności za 

świadczone usługi dystrybucji, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.  

 

§ 10 

 

1. Zakres, format oraz miejsca i terminy wymiany informacji wynikających z realizacji Umowy są 

określone w IRiESD OSDn oraz Umowie. Strony zobowiązują się do zachowania formy pisemnej 

przekazywanych informacji, o ile Umowa lub IRiESD OSDn nie stanowią inaczej, z uwzględnieniem 

danych adresowych zawartych w Załączniku nr 2 do Umowy. 

2. Informacje przekazywane w związku z realizacją Umowy nie mogą być udostępnianie osobom 

trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy 

oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

3. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, iż PCC Rokita SA, jako emitent papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podlega szeregowi 

regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących ochrony informacji poufnych na rynku 

kapitałowym, a w szczególności podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 

1), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2016.1636 tj. z 

późn.zm.) oraz przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz .U.2016.1639 tj. z późn.zm.). W związku z tym informacje powstałe w wyniku 

realizacji niniejszej umowy mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia w 

sprawie nadużyć na rynku. Ujawnienie oraz wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z 

niniejszą umową jest zabronione. Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, 

gdy muszą być one ujawnione w związku z wykonywaniem obowiązków, wynikających z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności nie ma on zastosowania wobec PCC Rokita SA 

w związku z obowiązkiem PCC Rokita SA do niezwłocznego podawania do publicznej wiadomości 

informacji poufnych bezpośrednio jej dotyczących, których treści jak i samego faktu publikacji PCC 

Rokita SA nie jest zobowiązana konsultować z Odbiorcą 

4. Przed przekazaniem do wiadomości publicznej informacji poufnej opisanej w ust. 1, Odbiorca 

niezwłocznie powiadomi PCC Rokita SA na piśmie (e-mail: ir.rokita@pcc.eu) o treści przekazywanych 

informacji oraz planowanym terminie ich przekazania.  
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5. Na wezwanie PCC Rokita SA Odbiorca zobowiązuje się przekazać na adres e-mail: ir.rokita@pcc.eu 

dane niezbędne do stworzenia listy osób, mających dostęp do danej informacji poufnej (w 

szczególności: imię, nazwisko, w tym rodowe, numer i seria dowodu osobistego, adres zameldowania, 

data powzięcia informacji poufnej, PESEL, numer telefonu) w myśl art. 18 rozporządzenia w sprawie 

nadużyć na rynku." 

6. Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. 2, nie będą stanowiły przeszkody dla 

którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji podmiotom działającym w: 

1) imieniu i na rzecz Strony przy wykonaniu Umowy, 

2) ramach grupy kapitałowej, o ile dane te dotyczą Stron, z zastrzeżeniem zachowania przez nich 

zasady poufności uzyskanych informacji. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich 

niezbędnych środków mających na celu dochowanie wyżej wymienionych zasad przez te 

podmioty. 

7. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 nie dotyczą informacji, które należą do informacji powszechnie znanych 

lub których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

lub których ujawnienie wymagane jest prawomocnym wyrokiem sądu, a także informacji, które 

zostaną zaaprobowane na piśmie przez drugą Stronę, jako informacje, które mogą zostać ujawnione. 

8. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe i handlowe drogą 

pocztową, w tym: listem poleconym lub przesyłką kurierską. Strony nie ponoszą odpowiedzialności 

za utracone w tym przypadku dane. 

9. Strony wyrażają zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handlowych w 

zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego 

prawa. 

 

§ 11 

 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia z jednoczesnym zaproponowaniem terminu odczytu 

końcowego i demontażu układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

2. W przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do nieruchomości/obiektu do którego 

dostarczana jest energia elektryczna, OSDn uprawnione jest do rozwiązania z Odbiorcą niniejszej 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Odbiorca zobowiązany jest poinformować OSDn z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze 

opuszczenia nieruchomości/obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna. Jeżeli z 

oświadczenia o zamiarze opuszczenia nieruchomości/obiektu nie będzie wynikać nic innego, 

oświadczenie takie będzie traktowane przez OSDn jako oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu 

niniejszej Umowy w zakresie dotyczącym danej nieruchomości/obiektu z dniem opuszczenia 

nieruchomości/obiektu. 

4. Zaniechanie poboru energii elektrycznej lub zbycie nieruchomości lub innego obiektu, do którego 

dostarczana jest energia elektryczna, nie zwalnia Odbiorcy z jego obowiązków wynikających z 

Umowy oraz obowiązku uiszczenia na rzecz OSDn opłat wynikających z obowiązującej taryfy. 

5. Umowa może być ponadto rozwiązana przez OSDn ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 

gdy: 

1) Odbiorca nie wykonuje któregokolwiek ze swoich obowiązków określonych w § 2 lub § 6 

niniejszej Umowy; 

2) Odbiorca dopuścił się nielegalnego poboru energii elektrycznej; 
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3) urządzenia Odbiorcy zakłócają dostarczanie energii elektrycznej innym odbiorcom przyłączonym 

do sieci dystrybucyjnej; 

4) Odbiorca w inny rażący sposób rażąco narusza warunki niniejszej Umowy; 

5) Odbiorca nie stosuje się do aktualnie obowiązującej IRiESD OSDn. 

6.  Z chwilą utraty mocy przez niniejszą Umowę, OSDn zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej. 

 

§ 12 

 

1. OSDn zastrzega sobie, że w przypadku zmiany przepisów taryfy oraz IRiESD OSDn, na które 

powołuje się Umowa, ulegają automatycznie zmianie odpowiednie postanowienia Umowy bez 

potrzeby stosowania aneksów, co nie wyklucza obowiązku Stron do zawarcia aneksu do Umowy w 

celu usunięcia lub zmiany nieaktualnych postanowień Umowy. Taryfa OSDn, która podlega 

zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz jest ogłaszana w biuletynie Urzędu 

Regulacji Energetyki wchodzi w życie w terminie określonym przez OSDn w granicach 

przewidzianych w Ustawie – Prawo energetyczne. O ile ze szczególnego oświadczenia OSDn nie 

będzie wynikać nic innego – taryfa OSDn, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki wejdzie w życie 15 dnia od ogłoszenia w biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 

2. O wprowadzeniu nowej taryfy OSDn powiadomi także Odbiorcę  - pisemnie przesyłając mu taryfę 

lub wyciąg z jej treści w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od daty wejścia w życie nowej taryfy. 

3. Wszelkie zmiany techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej Umowy przez OSDn muszą być 

poprzedzone zmianą zapisów Umowy w formie aneksu, pod rygorem zwolnienia OSDn z 

odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody. 

4. IRiESD OSDn jest częścią niniejszej Umowy. Zmiana IRiESD OSDn następować będzie w trybie 

wynikającym z przepisów Prawa Energetycznego. 

 

§ 13 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo Energetyczne, 

postanowienia rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy z Umową związane. 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy a 

jedynie tego punktu, którego dotyczy. 

3. Zawiadomienia oraz korespondencja, wymagana niniejszą Umową oraz wszelkie oświadczenia 

związane z niniejszą Umową będą kierowane na adres wskazany w Załączniku nr 2 niniejszej 

Umowy. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą w 

pierwszej kolejności na drodze ugodowej. W razie nie osiągnięcia porozumienia Strony poddają spór 

rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego. 

 

§ 14 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zakończenia procedury zmiany sprzedawcy i zaakceptowanego 

przez OSDn wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez Odbiorcę 

Sprzedawcą określonym zgodnie z § 2 ust. 8 albo z chwilą wejścia w życie umowy sprzedaży 

rezerwowej energii elektrycznej określonej w § 2 ust. 12 niniejszej Umowy. Powyższe nie dotyczy 



 

Strona 11 z 16 

OSDn     Odbiorca 

postanowień Umowy dotyczących umocowania OSDn do zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej 

określonej w § 2 ust. 12, które wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszej Umowy. 

2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

3. Wszelkie zmiany w treści Umowy jak oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem 

Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

 Załącznik nr 1  

Charakterystyka energetyczna odbioru.. 

Załącznik nr 2  

Osoby upoważnione do wymiany informacji i ich dane teleadresowe. 

 

Załącznik nr 3  

Aktualne na dzień podpisania Umowy odpisy z KRS oraz pełnomocnictwo o ile jest wymagane, 

każdej ze Stron.    

 

  

OSDn                                                                              Odbiorca 
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Załącznik nr 1 

do Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

 nr URD/PCC/…../…../2017 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ODBIORU 

 

1. Odbiorca przyłączony do sieci OSDn zamawia moc umowną na rok kalendarzowy – odrębnie dla 

każdego przyłącza. Zmianę wielkości mocy umownej Odbiorca zgłasza w formie pisemnej, w 

granicach określonych w realizowanych warunkach przyłączenia, lecz nie później niż do 31 sierpnia 

roku poprzedzającego. Brak zgłoszenia w podanym terminie jest rozumiany jako kontynuowanie 

Umowy na dotychczasowych warunkach w następnym roku kalendarzowym. 

2. Zmiana mocy umownej może nastąpić po uprzednim dostosowaniu przez Odbiorcę układów 

pomiarowo-rozliczeniowych do nowej (zmienionej) mocy ze względu na własności metrologiczne 

zainstalowanych przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej na warunkach określonych 

przez OSDn zgodnie z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej. Maksymalna moc umowna, którą 

może zamówić Odbiorca, bez konieczności zmiany warunków przyłączenia – jest równa mocy 

przyłączeniowej. Zmiana mocy umownej w trakcie obowiązywania taryfy wymaga zgody OSDn. W 

przypadku wyrażenia zgody na zmniejszenie mocy umownej – w rozliczeniach za świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej składnik stały stawki sieciowej zwiększa się o 10% dla całego okresu 

objętego korektą. 

3. Wartość mocy umownej dla poszczególnych miejsc dostarczania – określa Tabela nr 1 w ust. 8. 

4. Za przekroczenie mocy umownej określonej w Umowie pobierana jest opłata w wysokości 

stanowiącej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz: 

1) sumy 10-ciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną, albo 

2) 10-cio krotność maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną 

zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe nie 

pozwalają na zastosowanie sposobu wskazanego w pkt. 1). 

5. Jeżeli dostarczanie energii elektrycznej odbywa się z kilku niezależnych miejsc jej dostarczania, opłatę 

za przekroczenie mocy umownej oblicza się oddzielnie dla każdego miejsca dostarczania, w którym 

nastąpiło przekroczenie tej mocy.  

6. OSDn prowadzi w każdym miejscu dostarczania kontrolę mocy pobranej przez odbiorców 

zakwalifikowanych do grup taryfowych: B21, B22 i B23, a w przypadkach uznanych przez OSDn za 

uzasadnione również przez odbiorców zakwalifikowanych do pozostałych grup taryfowych. 

7. Czasy dopuszczalnych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: 

• łączny czas trwania w ciągu roku nieplanowanych przerw długich i bardzo długich w 

dostarczaniu energii w sieci dystrybucyjnej OSDn, liczony dla poszczególnych wyłączeń od 

momentu zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia, ustalony przez 

Strony Umowy nie może przekroczyć 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej 

przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć 24 godzin. 

• łączny czas trwania w ciągu roku planowanych przerw długich i bardzo długich w 

dostarczaniu energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej OSDn, liczony dla poszczególnych 

wyłączeń od momentu braku zasilania do jego przywrócenia, ustalony przez Strony Umowy 
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nie może przekroczyć 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w 

dostarczaniu energii nie może przekroczyć 16 godzin. 

• do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza się okresów 

wyłączeń awaryjnych będących następstwem awarii lub zakłóceń w instalacji należącej do 

Odbiorcy, jak również okresów wyłączeń będących następstwem przekroczenia parametrów 

określonych w Tabeli nr 1 z przyczyn dotyczących Odbiorcy, 

• w przypadku zasilania obiektu Odbiorcy z więcej niż jednego przyłącza, za czas przerw w 

dostarczaniu energii elektrycznej uważa się brak zasilania na wszystkich przyłączach 

jednocześnie. 

8. Miejsce dostarczania energii elektrycznej. 

 

Tabela nr 1 – KARTA OPOMIAROWANIA ODBIORCY 
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KARTA OPOMIAROWANIA ODBIORCY 
 

 

 

Odbiorca ……………………………………………………. 
 

 

Lp 
Obiekt 

zasilany 
Rozdzielnia 

ID 

licznika 

Grupa 

taryfowa 

Rodzaj 

energii  

C-czynna 

B-bierna 

R-ryczałt 

Wielkość 

ryczałtu 

[kWh/m-c] 

Urządzenie pomiarowe: 

Zabezpieczenie 

przedlicznikowe 

[A] 

Moc 

zamówiona 

[kW] 

Stan 

licznika producent 
rok 

produkcji 
typ numer ew. 

stała 

(mnożna) 

układ połączeń 

b-bezpośredni 

p-półpośredni 

p-pośredni 

zakres 

napięciowy 

[V] 

1.                 

2.                 

…                 

…                 

…                 
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Załącznik nr 2 

do Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

 nr URD/PCC/…../…../2017 

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO WYMIANY INFORMACJI I ICH DANE TELEADRESOWE 

 

1. Osoby wyznaczone przez Strony do dokonywania bieżących uzgodnień związanych z realizacją 

Umowy: 

 

1) OSDn 

Marcin Suchanek 
tel./fax: 71 794 24 44/ 71 794 22 77 

e-mail: marcin.suchanek@pcc.eu 

Elżbieta Rozmus 
tel./fax: 71 794 25 72/ 71 794 22 77 

e-mail: elzbieta.rozmus@pcc.eu 

Barbara Kardyś 
tel./fax: 71 794 32 93/ 71 794 22 77 

e-mail: barbara.kardys@pcc.eu 

 
tel./fax:  

e-mail:  

 

2) Odbiorca 

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  
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2. Osoby upoważnione przez Strony do wydawania i przyjmowania poleceń ruchowych: 

1) OSDn 

Jacek Salamon 
tel./fax: 71 794 26 66/ 71 794 37 41 

e-mail: jacek.salamon@pcc.eu 

Wojciech Krząstek 
tel./fax: 71 794 38 88/ 71 794 37 41 

e-mail: wojciech.krzastek@pcc.eu 

 

2) Odbiorca 

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 

3. Zastrzega się, iż zmiana danych wyszczególnionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga aktualizacji Umowy w 

formie aneksu do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, 

zobowiązują się do przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej 

 

OSDn                                                                              Odbiorca 

 

 


