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Symbol grupy taryfowej  Nr ewidencyjny          Nr PPE  

 

 
 

UMOWA KOMPLEKSOWA NR    

W dniu  -  -  roku między ENERGA - OBRÓT S.A., 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, 

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000280916, NIP 957-096-83-70, Regon 
220418835,  

Kapitał zakładowy/wpłacony 371 351 982,00 zł, zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: 

    pełnomocnictwo      
     

(imię)  (nazwisko)  (stanowisko) 
a 

 
 

prowadzącym działalność na podstawie: 

- wpisu do rejestru KRS / inny* prowadzonego przez   numer  
 

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP **  REGON**  
 

Kapitał zakładowy/wpłacony **  zł 

   

Adres korespondencyjny  

zwanym dalej Odbiorcą, reprezentowanym przez: 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowa. 
2. Do usługi kompleksowej stosuje się postanowienia niniejszej umowy, Taryfy lub Cennika energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT S.A. dla przedsiębiorstw 

(dalej zwanym także Cennik Standardowy), Taryfy Dystrybutora, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy kodeksu 
cywilnego oraz aktów z zakresu prawa energetycznego - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami 
oraz akty wykonawcze.  

 

§ 2  
1.    Odbiorca zamawia energię elektryczną czynną dla obiektu zlokalizowanego w:  

 

(adres obiektu) 
na potrzeby: 

 

(charakter odbioru) 

na podstawie warunków przyłączenia o numerze  umowy o przyłączenie o numerze  

 

z dnia       o mocy przyłączeniowej  kW. 

2. Odbiorca jest przyłączony do sieci Dystrybutora ENERGA – OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki 
Polskiej 130, Oddział w  

 

  

3. Odbiorca oświadcza, że posiada dokument stwierdzający tytuł prawny do 
korzystania z obiektu, który w chwili zawarcia umowy jest ważny i nie uległ 
zmianie. 

 

 (odpis KW, akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, oświadczenie Odbiorcy, itp.) 
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4. Odbiorca deklaruje zakup, a Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej w ilości  kWh rocznie, przy zachowaniu: 
   

 

współczynnika mocy tg    , mocy umownej stałej w ciągu roku  kW 

lub w rozbiciu na miesiące: * 
            

styczeń  kW kwiecień  kW lipiec  kW październik  kW 
            

            

luty  kW maj  kW sierpień  kW listopad  kW 
            

            

marzec  kW czerwiec  kW wrzesień  kW grudzień  kW 
            

   

Przy zabezpieczeniu przedlicznikowym    A. * 
 

 

§ 3 

1. Energia elektryczna będzie dostarczana do: 

 
Nr 

przyłącza 
nazwa przyłącza 

napięcie 
[kV] 

miejsce dostarczania energii elektrycznej 

1    

2      ---- -- ---      

3      ---- --      --      

2. Miejsce rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznej Dystrybutora i Odbiorcy stanowi: 
1)   miejsce dostarczania energii elektrycznej, * 

  2)   
 

3. Odbiorca zalicza się do grupy przyłączeniowej II, III, IV, V, VI *. 

4. Pomiar pobieranej przez Odbiorcę mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu   kV. 
 

5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy  składa się z następujących elementów: * 
 

Lp rodzaj urządzenia własność urządzenia 
      

 1 przekładniki prądowe o przekładni   A/A  Odbiorca  Dystrybutor 

  
 
 

   

      

2 przekładniki napięciowe o przekładni  kV/kV  Odbiorca  Dystrybutor 
      

3 licznik energii czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej - jednostrefowy, dwustrefowy, trójstrefowy  Odbiorca  Dystrybutor 

4 licznik energii biernej indukcyjnej - jednostrefowy, dwustrefowy, trójstrefowy  Odbiorca  Dystrybutor 

5 licznik energii biernej pojemnościowej  Odbiorca  Dystrybutor 

6 licznik strat U2h, I2h  Odbiorca  Dystrybutor 

7 sumator – energii czynnej, energii biernej, mocy pobranej   Odbiorca  Dystrybutor 

8 układ transmisji danych  Odbiorca  Dystrybutor 
      

9      --------------------  Odbiorca  Dystrybutor 
      

 

 
6. Za uszkodzenie lub zerwanie plomb na urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych Odbiorca ponosi opłatę na warunkach i w wysokości określonej w Taryfie 

Dystrybutora. 
7. W przypadku, gdy wymienione samowolnie zabezpieczenie główne na zasilaniu lub element układu pomiarowo - rozliczeniowego nie spełnia wymogów 

technicznych lub bezpieczeństwa określonych w odrębnych przepisach, Odbiorca zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o wydanie nowych warunków 
przyłączenia do sieci. Do czasu spełnienia wymogów, parametry zabezpieczenia lub elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego zostają obniżone zgodnie 
z zawartą umową. Kosztami przywrócenia do stanu sprzed wymiany obciążany jest Odbiorca. 

8. Wszelkie prace przy układzie pomiarowo-rozliczeniowym, wymagające zdjęcia plomb, mogą być wykonywane wyłącznie za zgodą Dystrybutora. Koszty 
napraw i legalizacji ponosi właściciel układu pomiarowo – rozliczeniowego, z wyłączeniem przypadków, gdy uszkodzenie układu pomiarowo – 
rozliczeniowego, stanowiącego własność Dystrybutora, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy. Jeżeli uszkodzenie układu pomiarowo-
rozliczeniowego, stanowiącego własność Dystrybutora, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy - to kosztami napraw i legalizacji dystrybutor 
obciąży Odbiorcę. 

9. Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do mocy umownej oraz do wybranej przez Odbiorcę grupy taryfowej. W przypadku zmiany mocy umownej 
lub grupy taryfowej, obowiązek poniesienia kosztów dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego do nowych warunków spoczywa na właścicielu układu 
pomiarowo - rozliczeniowego, z wyłączeniem przypadków, gdy dostosowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego do nowych warunków nastąpi z przyczyn 
leżących po stronie Odbiorcy, który został zakwalifikowany do II, III grupy przyłączeniowej. 

10. W przypadku stwierdzenia niesprawności lub niewłaściwej pracy elementów należącego do Odbiorcy układu pomiarowo–rozliczeniowego, Odbiorca jest 
zobowiązany do dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego lub jego naprawy, a w przypadku, gdy jest to wymagane – również do ponownej 
legalizacji lub wzorcowania naprawionych elementów, w terminie określonym przez Dystrybutora. Odbiorca jest zobowiązany do dokonania ponownej 
legalizacji lub wzorcowania liczników energii elektrycznej przed upływem ważności cech legalizacyjnych, w terminie określonym przez Dystrybutora.  
W przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę powyższych terminów, do czasu naprawy uszkodzonych elementów układu pomiarowo - rozliczeniowego lub 
legalizacji, wzorcowania wymaganych elementów przez Odbiorcę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zastosowania rozliczenia ryczałtowego zgodnie z 
grupą taryfową R. 
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11. Działanie układu pomiarowo - rozliczeniowego uważa się za nieprawidłowe, gdy błąd licznika przekracza uchyb dopuszczalny wynikający z klasy dokładności, 
lub gdy zachodzą inne przesłanki wskazujące na zaistnienie błędu. 

12. W przypadku braku u Odbiorcy, który jest właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego, licznika energii biernej indukcyjnej lub/i pojemnościowej oraz 

stwierdzenia przez Sprzedawcę lub Dystrybutora poboru energii elektrycznej przy współczynniku tg  indukcyjnym lub/i pojemnościowym Odbiorca jest 
zobowiązany do przystosowania układu pomiarowo–rozliczeniowego do pomiaru energii biernej indukcyjnej lub/i pojemnościowej, w terminie i na warunkach 
określonych przez Sprzedawcę lub Dystrybutora, a Sprzedawca ma prawo wprowadzenia rozliczeń z tego tytułu. 

13. W przypadku stwierdzenia u Odbiorcy odbiorników o charakterze indukcyjnym lub/i pojemnościowym wpływających na pracę sieci, Dystrybutor ma prawo do 
zainstalowania liczników do pomiaru energii biernej oraz wprowadzenia rozliczeń z tego tytułu.  

 

§ 4 

1. Rozliczenia odbywają się za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji na podstawie miesięcznych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
wymienionego w § 3, postanowień niniejszej umowy oraz na podstawie przepisów zawartych w Taryfie lub Cenniku Standardowym oraz Taryfie Dystrybutora 

       według grupy taryfowej:   

2. Odbiorca zasilany z własnego transformatora, z układem pomiarowo-rozliczeniowym zainstalowanym po stronie dolnego napięcia transformatora, jest 
rozliczany na podstawie wielkości pobranej mocy i energii elektrycznej określonej na podstawie wskazań tego układu, powiększonych o wielkości strat mocy 
i energii w transformatorze. Straty mocy oraz energii oblicza się na podstawie wskazań, sprawdzonych i zaplombowanych przez Dystrybutora urządzeń do 
pomiaru wielkości strat. W przypadku braku tych urządzeń, wielkości strat mocy i energii czynnej przyjmuje się w wysokości 3% mocy i energii elektrycznej 
czynnej wykazanej przez urządzenia pomiarowe, a straty energii elektrycznej biernej, w wysokości 10% ilości energii elektrycznej czynnej wykazanej przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy.  

3. Należności za sprzedaną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji będą regulowane przez Odbiorcę w terminie wskazanym na fakturze VAT, przy 
czym termin ten nie może być krótszy niż 10 dni i nie dłuższy niż 21 dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie przekroczenia przez Odbiorcę terminu 
płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. Za dzień zapłaty za pobraną energię elektryczną uważa się dzień wpływu należności na 
rachunek bankowy Sprzedawcy. 

4. Reklamacja nie zwalnia Odbiorcy od terminowego uregulowania płatności. 
5. W przypadku zmian cen i stawek opłat dopuszcza się wystawienie faktur rozliczeniowych przez szacowanie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego  

na dzień zmiany cen na podstawie średniodobowego zużycia energii w poprzednim okresie rozliczeniowym. 
6. Zmiany grupy taryfowej dokonuje się: 

1) na pisemny wniosek Odbiorcy, jeżeli zgodnie z Taryfą lub Cennikiem Standardowym przysługuje mu prawo wyboru, jednak nie częściej niż raz  
na 12 miesięcy, albo 

2) jednostronnie przez Sprzedawcę po stwierdzeniu, że Odbiorca korzysta z energii elektrycznej w sposób niezgodny z umową. 
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, Sprzedawca może żądać opłat dodatkowych stanowiących różnicę między wnoszonymi należnościami  

za energię a należnościami, jakie wynosiłyby, gdyby Odbiorca korzystał z energii w sposób uzgodniony z Sprzedawcą. 
8. W przypadku stwierdzenia, przez którąkolwiek ze Stron, nieprawidłowego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego bądź błędnego rozliczenia, które 

spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności, Sprzedawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur za cały okres trwania nieprawidłowości,  
nieobjęty przedawnieniem roszczeń. 

9. Wszelkie należności wpłacone przez Odbiorcę zaliczane będą przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych  
na poczet najdawniej wymagalnego. 

 

§ 5 

1. Odbiorca zamawia moc umowną stałą w ciągu roku lub w rozbiciu na poszczególne miesiące. Wielkość mocy umownej w rozbiciu na poszczególne miesiące 
powinna zawierać się w granicach gwarantujących zachowanie własności metrologicznych zainstalowanych przekładników prądowych i liczników energii 
elektrycznej. Odbiorca może dokonać aktualizacji mocy umownej na następny rok kalendarzowy do końca października. W przypadku braku aktualizacji 
Sprzedawca przyjmuje na następny rok wielkości dotychczasowe. 

2. Na pisemny wniosek Odbiorcy, Sprzedawca może wyrazić zgodę na zmianę mocy umownej w trakcie roku kalendarzowego. Odpowiedni wniosek Odbiorca 
składa z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na warunkach określonych w Taryfie. 

3. Zmiana mocy umownej powyżej mocy przyłączeniowej wymaga określenia przez Dystrybutora warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zmiana 
ta następuje po ich zrealizowaniu. Określenie nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nastąpi na osobny wniosek Odbiorcy. 

 

§ 6 

1. Sprzedawca będzie uprawniony do żądania od Odbiorcy zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, jeżeli w trakcie trwania umowy lub w przypadku 

zawierania nowej umowy stwierdzi, że: 

1)      Odbiorca opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi co najmniej 10 dni po upływie terminu płatności, lub     

2)      zobowiązania Odbiorcy przekroczyły wartość jego majątku - na podstawie informacji uzyskanych w czasie obowiązywania Umowy.  

2.     Przedstawiając pisemne żądanie zabezpieczenia Sprzedawca wskaże formę zabezpieczenia, kwotę zabezpieczenia oraz termin jego ustanowienia, przy 

czym termin ten nie będzie krótszy niż 4 tygodnie. 

3.   Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Odbiorcę obowiązku zabezpieczenia upoważnia Sprzedawcę do rozwiązania umowy z winy Odbiorcy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

4.   Zasady skorzystania z zabezpieczenia przez Sprzedawcę precyzuje każdorazowo umowa zabezpieczenia. W przypadku wykorzystania zabezpieczenia przez 

Sprzedawcę Odbiorca jest zobowiązany uzupełnić (odnowić) zabezpieczenie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma od Sprzedawcy ust. 3 powyżej 

stosuje się odpowiednio. 

 

OBOWIĄZKI STRON  
 

§ 7 

Na podstawie umowy kompleksowej Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienia jej dostarczenia przez Dystrybutora  
do miejsca lub miejsc dostarczania, a Odbiorca do odbioru tej energii oraz do zapłaty należności z tego tytułu.  

 

§ 8 

1. Dystrybutor jest zobowiązany do zachowania, w miejscach rozgraniczenia własności, parametrów technicznych energii elektrycznej ustalonych  
w odpowiednim rozporządzeniu do ustawy Prawo energetyczne, o którym mowa w §1 ust. 2. 

2. Dotrzymanie parametrów wymienionych w ust. 1 przez Dystrybutora jest uzależnione od pobierania przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej 

przy współczynniku tg  nie większym niż określony w §2 ust. 4 niniejszej umowy. 
3. Za niedotrzymanie parametrów zawartych w ust. 1 i 5 z uwzględnieniem ust. 2 Odbiorcy przysługuje prawo ubiegania się o bonifikatę lub upust na zasadach 

określonych w Taryfie lub Cenniku Standardowym.  
4. Sprzedawca i Dystrybutor współdziałają w zakresie zapewnienia Odbiorcy należytych standardów jakościowych obsługi.  
5. Dystrybutor ma obowiązek: 

1) przyjmowania od Odbiorców przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci, 
2) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, 
3) udzielania Odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu 

awarii w sieci, 
4) powiadamia z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie: 

a) ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie - 
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Odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, 
b) indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikowania się - Odbiorców zasilanych z sieci  

o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, 
5) informować na piśmie z co najmniej: 

a) tygodniowym wyprzedzeniem - Odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o zamierzonej zmianie nastawień  
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z siecią, 

b) rocznym wyprzedzeniem - Odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania urządzeń  
i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków 
funkcjonowania sieci, 

c) 3-letnim wyprzedzeniem - Odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania urządzeń  
i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania sieci, 

6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania, przez Odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze 
oddziaływania tej sieci, 

7) nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf, 
8) rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku  

lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono inny termin, z wyłączeniem spraw określonych w pkt 9, które  
są rozpatrywane w terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów, 

9) na wniosek Odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonania sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii 
elektrycznej dostarczanej z sieci określonych w aktach prawnych, o których mowa w §1 lub w umowie, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów.  
W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami w aktach prawnych, o których mowa w §1 lub w umowie, koszty sprawdzenia  
i pomiarów ponosi Odbiorca na zasadach określonych w taryfie, 

10) na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, udzielenia bonifikaty w wysokości określonej w taryfie za niedotrzymanie 
parametrów jakościowych energii elektrycznej, o których mowa w aktach prawnych, o których mowa w §1, lub które określono w umowie. 

6. Sprzedawca lub Dystrybutor zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kompleksowej, 
chyba że naruszenie obowiązków umownych nastąpiło wskutek okoliczności, za które Sprzedawca lub Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Sprzedawca ani Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie mocy i energii elektrycznej w szczególności w przypadku: 
1) wystąpienia ograniczeń w dostawie mocy i energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia, 
2) działania siły wyższej tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli Sprzedawcy, ani Dystrybutora, uniemożliwiającego wykonanie 

umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 
Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe (np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, sadź), akty władzy państwowej 
(np. stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady), działania wojenne, akty sabotażu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne  
(np. publiczne demonstracje, lokauty), 

3) winy Odbiorcy (np. wyłączenie za nieregulowanie należności, nielegalny pobór energii elektrycznej, awarie urządzeń), 
4) wystąpienia planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu mocy i energii elektrycznej, na czas niezbędny do wykonania prac eksploatacyjnych  

lub remontowych w sieci, o których Odbiorca został poinformowany, 
5) działania zabezpieczeń i automatyki, likwidujących przemijające stany awaryjne w sieci, 
6) wprowadzenia na polecenie operatora systemu przesyłowego wyłączeń awaryjnych lub katastrofalnych, 
7) wystąpienia awarii w systemie, przez którą należy rozumieć warunki w sieci przesyłowej lub/i rozdzielczej lub taki stan, który wpływa lub z dużym 

prawdopodobieństwem może wpływać na zdolność Stron do wykonania warunków niniejszej umowy, który zagraża, lub z dużym 
prawdopodobieństwem może zagrażać, bezpieczeństwu osób i urządzeń lub bezpieczeństwu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 

8) planowanych ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym, 

9) niezawinionych zachowań osób trzecich, za które Sprzedawca i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności, w tym zachowań Odbiorcy, 
10) przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikłej z niewykupienia energii lub niewprowadzenia kodu do licznika przedpłatowego, 
11) przerw planowanych i nieplanowanych w zasilaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Dla Odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej IV i V dopuszczalny łączny czas trwania w ciągu roku jednorazowych przerw nieplanowanych  
w dostarczaniu energii elektrycznej określa właściwe rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz  
z późniejszymi zmianami.  

9. Dla Odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej II, III i VI dopuszczalny czas trwania: 
1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku: 

a) przerwy planowanej -  godzin * 
   

b) przerwy nieplanowanej -     godzin * 

2) przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku: 

a) przerwy planowanej -  godzin * 
   

b) przerwy nieplanowanej -  godzin * 

 
10. Do czasów określonych w aktach wskazanych w §1 nie wlicza się czasów przerw w zasilaniu będących skutkiem zdarzeń określonych w ust.7 pkt 1) ÷ 10). 

 

§ 9 

1. Odbiorca ma obowiązek: 
1) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii na rachunek Sprzedawcy,  
2) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach określonych w umowie, 
3) utrzymywania należącej do niego sieci lub wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
4) utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególności zachowania 

wymaganych odległości od istniejących urządzeń i instalacji, 
5) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 
6) umożliwiania upoważnionym przedstawicielom Dystrybutora dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci  

i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych, usunięcia awarii w sieci lub do układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, 

7) zabezpieczania przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczeń głównych, jeżeli znajdują się na terenie lub w obiekcie 
Odbiorcy, w sposób umożliwiający właściwe funkcjonowanie układu i wykluczenie nielegalnego pobierania energii elektrycznej, 

8) niezwłocznego informowania Sprzedawcy lub Dystrybutora o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych 
okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii 
elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach, 

9) dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których został uprzednio powiadomiony zgodnie z przepisami 
prawa, 

10) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy lub Dystrybutora dostępu do układu pomiarowego, w celu dokonania odczytu pobranej 
energii elektrycznej, 

11) umożliwienia, na zasadach określonych odrębnymi przepisami upoważnionym przedstawicielom Dystrybutora kontroli: 
a) układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
b) innych urządzeń mających wpływ na pobór energii elektrycznej, 
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c) dotrzymywania warunków umowy, 
d) prawidłowości rozliczeń, 

12) pokrycia kosztów przebudowy przyłącza i przeniesienia układu pomiarowo – rozliczeniowego w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii 
elektrycznej,  

13) poinformowania pisemnie Sprzedawcy o zmianie adresu korespondencyjnego, na który powinna zostać wysłana faktura oraz wszelka inna 
korespondencja, pod rygorem uznania za doręczoną tejże faktury i korespondencji, 

2. Odbiorca powinien zgłosić Sprzedawcy lub Dystrybutorowi wszelkie przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej lub jej niewłaściwe parametry, niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 3 dni od dowiedzenia się o tych okolicznościach, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.  

3. W przypadku gdy urządzenia Odbiorcy powodują zakłócenia w pracy sieci lub awarię, Odbiorca ma obowiązek usunięcia w trybie pilnym, po otrzymaniu 
udokumentowanego ostrzeżenia, przyczyny zakłócenia, a w przypadku awarii ponosi koszty jej usunięcia. 

4. Odbiorca zamawiający moc umowną powyżej 300 kW, w przypadku wprowadzenia na podstawie odpowiedniego aktu prawnego określonego w §1 ust. 2 

ograniczenia maksymalnego będzie pobierał moc elektryczną w wysokości nieprzekraczającej --- kW. * 

5. Dystrybutor ma prawo ograniczyć wielkość poboru przez Odbiorcę mocy i energii elektrycznej, a Odbiorca zobowiązany jest uregulować przebieg obciążeń 
dobowych zgodnie z ustalonym pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą planem ograniczeń. Odbiorca oświadcza, że ustalone w planie ograniczeń wielkości 
poboru mocy dla poszczególnych stopni zasilania oraz określony wyżej pobór mocy przy wprowadzeniu ograniczenia maksymalnego nie spowodują 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. 

 

§ 10 

1. Dystrybutor może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzi, że: 
1) instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska, 
2) nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej. 

2. Dystrybutor na wniosek Sprzedawcy może wstrzymać dostarczanie energii także wówczas, gdy: 
1) Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo 

uprzedniego powiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych  
i bieżących należności, 

2) Odbiorca nie wyrazi zgody na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, jeżeli Dystrybutor podejmie działania w celu 
zainstalowania takiego układu po stwierdzeniu, że Odbiorca: 

a) co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczone usługi przez okres  
co najmniej jednego miesiąca, 

b) utracił tytuł prawny do obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna, 
c) użytkuje obiekt w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

3. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonują upoważnieni przedstawiciele Dystrybutora na zasadach określonych przepisami aktów prawnych wskazanych  
w §1, w obecności Odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.  

4. Wznowienie dostarczania energii następuje bezzwłocznie po ustaniu przyczyny wstrzymania. 
5. Za ewentualne szkody powstałe z tytułu wstrzymania dostarczania energii elektrycznej zgodnie z ust. 1 i 2 Sprzedawca i Dystrybutor nie ponoszą 

odpowiedzialności. 
6. W razie nielegalnego pobierania energii elektrycznej Dystrybutor pobiera opłatę w wysokości określonej w Taryfie Dystrybutora, lub dochodzi 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 11 

1. Odbiorca zakwalifikowany do II i III grupy przyłączeniowej oraz VI grupy przyłączeniowej, przyłączony na napięciu powyżej 1 kV zobowiązany jest  
do opracowania lub aktualizacji instrukcji ruchu i eksploatacji należących do niego instalacji i sieci z uwzględnieniem warunków określonych w instrukcji 
ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. W zakresie współpracy ruchowo eksploatacyjnej instrukcja ruchu i eksploatacji należących do Odbiorcy instalacji  
i sieci powinna być uzgodniona z Dystrybutorem. 

2. Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz nowo opracowanej instrukcji w zakresie współpracy ruchowej i eksploatacji do Dystrybutora do momentu 
podpisania niniejszej umowy. 

3. W przypadku aktualizacji istniejącej instrukcji w zakresie współpracy ruchowej i eksploatacji, Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć jej egzemplarz  
do Sprzedawcy w terminie do 30 dni od momentu zaistnienia konieczności aktualizacji instrukcji. 

4. W przypadku niezrealizowania powyższych zobowiązań, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę. 
5. Osobą upoważnioną ze strony Odbiorcy do kontaktów w sprawach związanych z dostarczaniem mocy i energii elektrycznej jest: 
 

                    

(imię i nazwisko, stanowisko) **  (nr tel.)**  (adres e-mail)** 
 

O zmianie osoby, o której mowa w ust. 5 Odbiorca powiadamia Sprzedawcę lub Dystrybutora pisemnie. 

 

§ 12 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, a jej realizacja w zakresie świadczenia usługi kompleksowej rozpocznie się: 

    - z dniem  roku * 

    - z chwilą zainstalowania i odbioru technicznego przez Dystrybutora układu pomiarowo-rozliczeniowego * 

       i obowiązuje: 

    - na czas nieokreślony * 

    - na czas określony, do dnia  roku  

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem. 

3. Okres wypowiedzenia umowy wynosi sześć miesięcy , licząc od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu ze skutkiem rozwiązującym na koniec roku 
kalendarzowego .  

4. Sprzedawca obciąży Odbiorcę w przypadku: 
1) Rozwiązania przez Odbiorcę niniejszej Umowy, bez zachowania wskazanego w ust. 3 okresu wypowiedzenia,– kwotą będącą równowartością 

iloczynu różnicy zadeklarowanej ilości energii elektrycznej (określonej zgodnie z § 2 ust. 4) i ilości rzeczywiście zakupionej energii elektrycznej do 
dnia rozwiązania Umowy oraz ceny energii elektrycznej właściwej dla grupy taryfowej Odbiorcy 

2) rozwiązania przez Odbiorcę Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta lub rozwiązania przez Sprzedawcę umowy z winy Odbiorcy, w 
szczególności w przypadkach określonych w ust. 6 oraz § 6 ust. 3 - kwotą będącą równowartością iloczynu różnicy zadeklarowanej ilości energii 
elektrycznej, określonej w  § 2 ust 4  i ilości rzeczywiście zakupionej energii elektrycznej do dnia rozwiązania umowy oraz ceny energii 
elektrycznej właściwej dla grupy taryfowej Odbiorcy z Cennika energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT S.A. obowiązującego w dniu rozwiązania 
umowy, o ile kwota ta ma wartość dodatnią; 

3) braku możliwości realizacji umowy przez Sprzedawcę  z winy Odbiorcy, w szczególności na skutek braku wszczęcia, wstrzymania, przerwania, 
lub doprowadzenia do przerwania procesu zmiany sprzedawcy -  kwotą będącą równowartością iloczynu ilości zużycia energii zadeklarowanej w 
§ 2 ust. 4 oraz ceny energii elektrycznej właściwej dla grupy taryfowej Odbiorcy z Cennika energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT S.A. 
obowiązującego w dniu zawarcia umowy 

5. W przypadku grup taryfowych wielostrefowych na potrzeby określenia ceny o której mowa w ust 4 powyżej stosuje się cenę dla strefy 1..  
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6. Sprzedawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 
1) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna, 
2) braku technicznych warunków dostarczania energii elektrycznej, 
3) stwierdzenia zakłóceń, które nie zostały usunięte przez Odbiorcę zgodnie z §9 ust. 3, 

4) istnienia ostatecznej i wykonalnej decyzji dotyczącej rozbiórki obiektu, do którego dostarczana jest energia, 
5) gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności,  
6) otwarcia likwidacji Odbiorcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Odbiorcy bądź złożenia oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego 

Odbiorcy. 

7. Kwoty, o których mowa w ust. 4 płatne będą w terminie określonym w nocie obciążeniowej lub wezwaniu do zapłaty.  
 

8. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy ma formę pisemną pod rygorem nieważności.  

 

9.     Z chwilą podpisania niniejszej umowy traci moc umowa nr     z dnia  roku * 

 

 
10. W przypadku Umowy zawartej na czas określony: 

a. Jeżeli żadna ze Stron, nie później niż dwa miesiące przed końcem obowiązywania umowy nie złoży drugiej Stronie oświadczenia o braku woli jej 
kontynuowania, Umowę uważa się za przedłużoną na warunkach przewidzianych w Cenniku Standardowym Sprzedawcy, na czas nieokreślony. 
Dotychczas obowiązujący Regulamin Oferty przestaje obowiązywać;  

b. Przed upływem terminu obowiązywania Umowy Sprzedawca może przedstawić Klientowi propozycję przedłużenia Umowy na kolejny oznaczony okres i  
przedstawić nową Ofertę Sprzedawcy wraz z ewentualnym  Regulaminem Oferty. W takim przypadku przedłużenie obowiązywania Umowy o którym 
mowa w ust. 10 lit. a) nie obowiązuje. Przyjmuje się, że Klient zaakceptował Ofertę Sprzedawcy przedłużającą Umowę wraz z ewentualnym 
Regulaminem Oferty jeżeli niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania propozycji przedłużenia Umowy, nie złoży on 
sprzeciwu wobec zaproponowanej przez Sprzedawcę Oferty. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec zaproponowanej Oferty Sprzedawcy, jednakże nie 
wskazującego na wolę rozwiązania Umowy, zostaje ona przedłużona na czas nieokreślony na zasadach określonych ust. 10 lit. a); 

 
§ 13 

1. W przypadku zmiany przepisów, Taryfy lub Cennika Standardowego, na które powołuje się umowa, odpowiednie postanowienia niniejszej umowy ulegają 
zmianie na podstawie odpowiednich przepisów Ustawy – Prawo energetyczne lub z chwilą w której Odbiorca został poinformowany o ich wprowadzeniu na 
zasadach określonych w ust. 2-4 poniżej. Inne zmiany mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy, z wyjątkiem zmiany, o której mowa  
w § 11 ust. 6. 

2. Zmienione Cenniki Standardowe stają się dla Odbiorcy obowiązujące po ich opublikowaniu na stronach internetowych www.energa.pl oraz w prasie  
o zasięgu ogólnopolskim, w tym w dzienniku „Rzeczpospolita”.  

3. Zmienione Cenniki Standardowe obowiązują w wyznaczonej w publikacji dacie wejścia ich w życie, chyba że Odbiorca, w ciągu 7 dni od daty opublikowania 
nowego Cennika Standardowego w dzienniku „Rzeczpospolita”, wypowie umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.  

4. Odbiorcy zostanie przesłana treść nowego Cennika Standardowego najpóźniej wraz z pierwszą fakturą zawierającą nowe stawki. 

5. Integralną częścią umowy są: 
kserokopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do obiektu, *dokument potwierdzający stan przejęcia dotychczasowego układu pomiarowo-
rozliczeniowego, lub zainstalowania nowego, * 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Sprzedawcy i jeden dla Odbiorcy. 

 
§ 14 

Ustalenia dodatkowe: 

-----      

              
Sprzedawca informuje Odbiorcę, że: 
1. Jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie; 
2. W celu realizacji Umowy dane są udostępniane ENERGA – OPERATOR S.A., a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie   

dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT; 
3. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany; 
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.): 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych obejmujących marketing produktów  
i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz Sprzedawcy, a także na ich udostępnianie 
przez Sprzedawcę Spółkom z GK ENERGA i podmiotom realizującym ww. cele marketingowe na rzecz Sprzedawcy. 

 Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowej oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy, a także składanie propozycji zawarcia umów 
przez Administratora Danych Osobowych oraz Spółki GK ENERGA na podany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

 Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość przez Sprzedawcę oraz przez podmioty z GK 
ENERGA do której należy Sprzedawca na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

 Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U.2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), w związku z 
art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późniejszymi 
zmianami), niniejszym wyrażam zgodę na pozyskiwanie przez ENERGA - OBRÓT S.A., przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, za pośrednictwem 
Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, informacji gospodarczych z Biura Informacji 
Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich, dotyczących moich wymagalnych od co najmniej 60 dni zobowiązań wobec banków lub instytucji upoważnionych 
do udzielania kredytów, przekraczających 500 zł lub o braku takich zobowiązań. 

Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany oraz do odwołania zgody poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego 
oświadczenia.  

 
      podpis Odbiorcy
 

Sprzedawca  Odbiorca 

   

  (czytelny podpis, pieczątka imienna) 


