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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Nr …………………..  

 

Zawarta w dniu: ………………………..  w Starachowicach pomiędzy: 

Nazwa przedsiębiorstwa (Odbiorca): 

 
 

 
Adres podstawowy / korespondencyjny: 

 
 
 

 
NIP  REGON  Kapitał zakładowy 

     
     

Numer KRS oraz oznaczenie sądu rejestrowego 
 

                                                                            
       

Reprezentowanym przez: 
 

  
 
Zwanym dalej Odbiorcą lub URD, 

a      
EkoMedia sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, 27-200 Starachowice, o numerze  
NIP: 664-19-13-163, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,                       
X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000 109 223, kapitał zakładowy równy: 4 978 500,00 zł, kapitał 
zakładowy wpłacony w całości, reprezentowaną przez: 

Barbara Czerwińska – Prezes Zarządu. 

zwaną Operatorem Systemu Dystrybucyjnego nie posiadającym bezpośredniego połączenia z siecią 
przesyłową, zwaną dalej Operatorem lub w skrócie OSDn. 

Adres do korespondencji: wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy należy przekazywać na adres:  

    -       EkoMedia sp. z o.o., ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice 
 

Każda ze stron niniejszej umowy, zwana dalej Umową, może być zamiennie nazywana Stroną, łącznie Stronami 
 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. OSDn świadczy usługę dystrybucji na podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez 
Prezesa URE decyzją nr PEE/260/4191/W/1/2003/MS z dnia 16 styczeń 2003r. na okres od dnia 25 stycznia 
2003r. do dnia 25 stycznia 2013r., zmieniona decyzją nr DEE/260-ZTO/4191/W/2/2011/ŁG z dn. 15 lipca 
2011r. w zakresie okresu obowiązywania do dn. 31 grudnia 2030r. 

2. OSDn został wyznaczony przez Prezesa URE na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 
decyzją nr DPE-4711-61(6)/2011/4191/KL z dnia 29 listopada 2011r. na obszarze określonym w koncesji. 
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3. Umowa stanowi podstawę do świadczenia przez OSDn usług dystrybucji na rzecz Odbiorcy zgodnie                                    
z obowiązującymi przepisami oraz stwarza warunki do skorzystania przez URD z prawa wyboru Sprzedawcy 
energii elektrycznej. 

4. Szczegółowe warunki świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, prawa i obowiązki Stron oraz 
warunki rozliczeń, związane z realizacją Umowy, określone są w Regulaminie świadczenia usług dystrybucji 
energii elektrycznej stanowiącym integralną część Umowy. 

5.  Odbiorca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do obiektów wskazanych w załączniku nr2,  
do których dostarczana będzie energia elektryczna.  

§ 2 
Przedmiot Umowy i termin obowiązywania 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez OSDn na rzecz Odbiorcy 
do punktów poboru energii wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy. 

2. Umowa wchodzi w życie od dnia   ………………….. r. i zostaje zawarta na czas nieokreślony . 
3. Odbiorca wskazuje w Załączniku nr 2 Sprzedawcę energii elektrycznej. 
4. Odbiorca wskazuje w załączniku nr 2 Sprzedawcę rezerwowego i upoważnia Operatora do zawarcia                     

w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy z tym Sprzedawcą. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za sprzedaż 
energii elektrycznej w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawcę 
wskazanego w ust. 3. Energia elektryczna pobierana przez Odbiorcę w ramach sprzedaży rezerwowej będzie 
rozliczana zgodnie z postanowieniami umowy zaproponowanej przez sprzedawcę rezerwowego. 

5. OSDn nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Odbiorcy za warunki (w tym cenę) umowy 
sprzedaży, na jakich odbywać się będzie sprzedaż rezerwowa świadczona przez Sprzedawcę Rezerwowego,                        
o którym mowa w ust. 4. 

§ 3 
Warunki zmiany Umowy i jej wypowiedzenia 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Regulaminie 
świadczenia usług dystrybucji. Zasady zmiany Umowy, w tym szczególne przypadki rozwiązania Umowy 
reguluje Regulamin świadczenia usług dystrybucji. 

2. Szczegółowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania świadczenia usługi dystrybucji określa 
Regulamin świadczenia usług dystrybucji. 

3. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę w czasie obowiązywania Umowy informacje określające: 
Sprzedawcę, Sprzedawcę rezerwowego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), 
planowane roczne zużycie energii elektrycznej, zawarte są w ostatnim pozytywnie zweryfikowanym 
Zgłoszeniu Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, na podstawie którego nastąpi realizacja Umowy dla 
punktów poboru energii (PPE) określonych w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej. 

§ 4 
Rozliczenia 

1. Strony rozliczają się za świadczone usługi dystrybucyjne na podstawie mocy umownych, wskazań układów 
pomiarowo-rozliczeniowych i wg stawek opłat, upustów, bonifikat, dla grupy taryfowej Odbiorcy                            
z obowiązującej w EkoMedia sp. z o.o. Taryfy dla energii elektrycznej. 

2. Za świadczone usługi dystrybucyjne oraz z tytułu innych rozliczeń związanych z zaopatrzeniem Odbiorcy                
w energię elektryczną (o ile aktualnie obowiązująca taryfa i inne przepisy nie stanowią inaczej) Sprzedawca 
będzie wystawiał faktury VAT bez podpisu. 

3. Sprzedawca będzie wskazywał na tych fakturach wymagane terminy zapłaty oraz bank i swoje rozliczeniowe 
konto bankowe. 

4. Strony zobowiązują się powiadamiać się o zaistniałych zmianach w numerach kont bankowych pod rygorem 
poniesienia kosztów związanych ze zbędnymi operacjami bankowymi. 

5. Strony ustalają, że w okresie rozliczeniowym stosowane będą rozliczenia planowe, polegające na 
wystawieniu faktur rozliczeniowych wg zasad określonych poniżej. 

a) Cykl odczytywania wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i wystawiania faktur rozliczeniowych – 
jeden miesiąc. 

b) Ilość wystawianych faktur częściowych w okresie rozliczeniowym, między kolejnymi odczytami – jedna 
faktura. 
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c) Faktura częściowa na dany okres rozliczeniowy będzie obejmować należność obliczoną jako 90% 
należności za świadczone usługi dystrybucyjne w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

d) Faktura częściowa będzie wystawiona w terminie do 5-tego dnia roboczego każdego miesiąca 
rozliczeniowego. 

e) Faktura rozliczeniowa będzie wystawiana w terminie do 3 -go dnia roboczego po zakończeniu każdego 
miesiąca rozliczeniowego (max do 7 -ego dnia). 

f) Ustala się przybliżone terminy płatności faktur: 
 faktura częściowa - 14 -go dnia od daty wystawienia faktury;  
 faktura rozliczeniowa - 14 -go dnia od daty wystawienia faktury;  

g) W każdym przypadku wiążący i wymagalny termin płatności będzie ustalony na fakturze  rozliczeniowej 
i nie będzie to dzień wolny lub świąteczny. 

h) Każda ze Stron niniejszej umowy może dokonać kompensaty wzajemnych należności, po uprzedniej 
akceptacji przez Strony numerów faktur oraz wartości kompensat.  

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Sprawy związane z planowanymi lub nieprzewidzianymi przerwami w dostawie energii elektrycznej będą 
uzgadniane między Operatorem reprezentowanym przez: 

          

      a Odbiorcą reprezentowanym przez 

 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 
3. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

a) Regulamin świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (Zał. Nr 1);  
b) Charakterystyka energetyczna odbioru (Zał. Nr 2). 
c) Wykaz Punktów Poboru Energii (Zał. Nr 3)* 

 * tylko w przypadku, gdy umowa dotyczy więcej niż jednego Punktu Poboru (PPE) 
 

4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 
5. Operator jest uprawniony do przetwarzaniach danych osobowych Odbiorcy objętych niniejszą Umową, jeżeli 

jest to konieczne do realizacji tej Umowy. Odbiorca wyraża zgodę/nie wyraża zgody * na gromadzenie oraz 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora dla celów dochodzenia roszczeń wynikających z 
Umowy, w tym również poprzez przelew wierzytelności na rzecz podmiotów zewnętrznych.  
Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach przewidzianych                   
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm). 

 * skreślić jeżeli Odbiorca nie wyraża zgody 

 

 
 
 
 
 
 
 

 tel.  

 
 

 
tel.  

Odbiorca 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 
czytelny podpis/y Odbiorcy 

 lub podpis/y i pieczęć 

 Operator 
 
 
 
 

………………………………………….. 
pieczęć i podpis 


