Umowa o świadczenie usług dystrybucji
w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej
Nr

, dnia

20

roku

Następująca Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Wytwórcą energii elektrycznej została zawarta pomiędzy stronami:

nazwa podmiotu/ imię i nazwisko

adres zameldowania/ adres siedziby

adres korespondencyjny

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem CEIDG
lub posiadająca nr PESEL :
numer KRS / CEIDG-PESEL

i prowadzonej przez:

nazwa podmiotu prowadzącego rejestr lub ewidencję

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:
numer NIP

posiadająca kapitał zakładowy w wysokości /wpłacony w całości:
zwana dalej Wytwórcą i reprezentowana przez:
imię i nazwisko reprezentanta

imię i nazwisko reprezentanta

oraz

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
nazwa podmiotu

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130,
adres siedziby

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455
numer KRS

i prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nazwa podmiotu prowadzącego rejestr

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 583-000-11-90, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości, wpłacony w całości: 1 356 110 400,00 zł,
numer NIP

zwana dalej OSD i reprezentowana przez :
imię i nazwisko reprezentanta

imię i nazwisko reprezentanta

§ 1 Postanowienia Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Wytwórcy przyłączonego do sieci OSD.
Przez świadczenie usługi dystrybucji Strony rozumieją w szczególności:
-odbiór przez OSD energii wyprodukowanej przez Wytwórcę o standardach określonych w załączniku nr 1;
-dostawę energii z sieci OSD do miejsca dostarczania Wytwórcy o standardach określonych w załączniku nr 1
(opcjonalnie);
-utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostarczania/odbioru energii elektrycznej na warunkach określonych w Umowie
lub w IRiESD.
2. Szczegółowe zasady świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej określone są w załączniku nr 1.
3. W okresie rozruchu technologicznego jednostki wytwórczej OSD będzie świadczył usługi dystrybucji dla energii
elektrycznej pobieranej przez Wytwórcę na potrzeby własne. OSD umożliwia Wytwórcy wprowadzanie energii
elektrycznej wytworzonej przez Wytwórcę w okresie rozruchu technologicznego do sieci OSD, przy czym nie jest to
równoznaczne ze świadczeniem usług dystrybucji dla tej energii. Szczegóły dotyczące rozruchu określa załącznik nr 2 §
4.
4. Wytwórca, jako POB wskazuje: ……………………………………………………………………………………………………
5. Wytwórca oświadcza, że zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej na zakup energii elektrycznej pobranej z sieci
OSD z następującym sprzedawcą: …………………………………………………………
6. Wytwórca oświadcza, że zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej na sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej
przez Wytwórcę z następującym sprzedawcą: …………………………………………………………
7. Charakterystyka obiektu, sposób realizacji pomiaru energii elektrycznej oraz wymagane dane rozliczeniowe określone są
w załączniku nr 2.
8. Umowa wchodzi w życie z dniem: ……………………… / podania napięcia / sprawdzenia1 układu pomiaroworozliczeniowego potwierdzonego dokumentem obsługi technicznej z zainstalowania lub sprawdzenia układu pomiaroworozliczeniowego i obowiązuje na czas nieokreślony / określony do dnia1: .………………………………………………...........
9. Dane kontaktowe Wytwórcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………....……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(telefon, e-mail, fax, itp.)

10. Dla zapewnienia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej, w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez
sprzedawcę wybranego przez Wytwórcę, Wytwórca zgadza się na zawarcie, na jego rzecz i w jego imieniu, przez OSD
umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej na zakup energii elektrycznej na potrzeby własne Wytwórcy ze
sprzedawcą rezerwowym. Jako sprzedawcę rezerwowego Wytwórca wskazuje ………………………………………………...
OSD jest upoważniony do ustanowienia dalszych pełnomocnictw w celu zawarcia ww. umowy.
11. Wytwórca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym dla
realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z Dz.U.2014.1182 j.t.).
12. Wytwórca oświadcza, że został poinformowany o adresie administratora danych, którym jest
ENERGA-OPERATOR SA, o celu zbierania, o prawie do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
13. Wytwórca oświadcza, że jest / nie jest1 podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer identyfikacyjny
NIP wskazany w Umowie2.
14. Wytwórca wyraża zgodę na udostępnianie przez OSD danych pomiarowych POB, Sprzedawcy lub Sprzedawcy
rezerwowemu, których Wytwórca wskazał w Umowie.
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
16. Integralną część umowy stanowią: IRiESD, Taryfa oraz następujące załączniki3:
a. Załącznik nr 1 Ogólne warunki umów o świadczenie usług dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii
elektrycznej;
b. Załącznik nr 2 Charakterystyka obiektu w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej;
c. Załącznik nr 3 Instrukcja Współpracy Ruchowej4.
Podpisy Stron:

Wytwórca

OSD

1 - Niepotrzebne skreślić;
2 - W przypadku Wytwórcy prowadzącego działalność gospodarczą;
3 -Aktualnie obowiązująca IRiESD oraz Taryfa znajdują się na stronie internetowej www.energa-operator.pl oraz w siedzibie ENERGA-Operator SA;
4 - Dotyczy Wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV lub Wytwórców, dla których wymóg sporządzenia
instrukcji współpracy ruchowej określony został w warunkach przyłączenia lub umowie przyłączeniowej.

