UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI I ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR …………………………………………
zawarta w Gdańsku w dniu ___________ pomiędzy:
Nowa Energia Dystrybucja Ujeścisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 761, 81-838 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538945, o numerze NIP: 5851470205,
REGON: 360549359, reprezentowaną przez:
1. Mariusza Kuskowskiego – Prezesa Zarządu
2. Michała Turowskiego – Członka Zarządu
zwaną dalej Dostawcą,
a
Panem/Panią
________________________________________________________________________________________
zamieszkałym/łą __________________________________________________________________________
PESEL ___________________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego ______________________ wydany przez ___________________________________
telefon __________________________________________________________________________________
adres e-mail do doręczania faktur elektronicznych _______________________________________________
adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania) _________________________________________________
zwanym/ną dalej Odbiorcą,

1.
2.

3.

4.
5.

§1
Postanowienia ogólne
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Odbiorcy
i rozliczania kosztów energii elektrycznej.
Do świadczenia usług i rozliczania kosztów stosuje się postanowienia niniejszej umowy, Taryfy dla usług
dystrybucji (dalej: Taryfa Dostawcy) dotyczących odbiorców obsługiwanych przez Nowa Energia
Dystrybucja Ujeścisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz.U.2012 poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do
Ustawy (dalej: Ustawa), które mają zastosowanie do niniejszej umowy.
Na warunkach i w zakresie określonym w umowie, Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usługi
dystrybucji energii elektrycznej oraz rozliczania kosztów tej energii, a Odbiorca zobowiązuje się do
odbioru energii elektrycznej oraz do terminowej zapłaty Dostawcy należności związanych ze
świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej oraz rozliczaniem kosztów tej energii.
Rozliczanie kosztów energii elektrycznej odbywa się na zasadzie refaktury z uwzględnieniem cen i stawek
opłat stosowanych przez sprzedawcę zewnętrznego energii elektrycznej.
Szczegółowe warunki świadczenia usług przewidzianych niniejszą umową, prawa i obowiązki Stron oraz
warunki rozliczeń, standardy jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania
energii, zasady wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, odpowiedzialność stron za
niedotrzymanie warunków umowy, bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów

jakościowych obsługi odbiorców, warunki wprowadzania zmian mocy umownej i grupy taryfowej oraz
warunki jej rozwiązania, określone są w Ogólnych Warunkach Umowy (dalej: OWU).
§2
Usługa dystrybucji
1. Odbiorca zamawia usługę dystrybucji oraz rozliczania kosztów energii elektrycznej na potrzeby lokalu:
Numer
Numer
Kod
Ulica
Poczta
Miejscowość
budynku lokalu pocztowy

2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.

5.

na własny użytek, w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, tj. w pomieszczeniach piwnicznych, garażu,
strychu, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza lub zawodowa.
Odbiorca jest przyłączony do sieci Dostawcy.
Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu, który w chwili zawarcia umowy jest
ważny i nie uległ zmianie.
Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o zmianie stanu prawnego lub
faktycznego w zakresie określonym w ust. 3 powyżej i przyjmuje do wiadomości, że brak
poinformowania Dostawcy może być traktowany jako naruszenie warunków umowy.
Odbiorca deklaruje odbiór energii elektrycznej, a Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usługi
dystrybucji w ilości 3000 kWh rocznie, przy zachowaniu:
 współczynnika mocy tg𝜙 ≤ 0,4,
 mocy umownej stałej w ciągu roku 20 kW.
§3
Miejsce dostarczania, układ pomiarowo-rozliczeniowy
Usługa będzie świadczona do miejsca dostarczania energii elektrycznej:
Miejsce dostarczania
Nr
Napięcie
energii/granica praw do
Miejsce pomiary energii
przyłącza
[kV]
urządzeń
elektroenergetycznych
Zaciski prądowe na wyjściu od
Zaciski prądowe w miejscu
1
zabezpieczeń przedlicznikowych w
0,4 / 0,23
przyłączenia wewnętrznej linii
kierunku instalacji Odbiorcy
zasilającej w złączu kablowym
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą
stanowi miejsca dostarczania energii elektrycznej.
Odbiorcę zalicza się do V grupy przyłączeniowej.
Usługa będzie świadczona przez Dostawcę po cenie i stawkach opłat przypisanych dla grupy taryfowej
G11 zgodnie Taryfą Dostawcy. Pomiar pobieranej przez Odbiorcę mocy i energii elektrycznej odbywa się
na napięciu 0,4 kV.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z następujących elementów:
Lp

Rodzaj urządzenia

Własność urządzenia

1

Licznik energii czynnej o numerze ________________

Nowa Energia Dystrybucja
Ujeścisko Sp. z o.o.

6. Wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego wynoszą:
Lp
1

Stan licznika

Data wskazania licznika

§4
Zasady rozliczeń
1. Rozliczenia odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, według zasad, cen i stawek opłat:
a) z tytułu świadczenia usług dystrybucji zgodnie z aktualną Taryfą Dostawcy, z zastrzeżeniem
ust. 2 poniżej,
b) z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej zgodnie z aktualnym cennikiem zewnętrznego
sprzedawcy, z którym Dostawca ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej, na zasadzie
refaktury.
Zawarcie umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Należności z tytułu umowy, jakie Odbiorca jest
zobowiązany uiszczać, stanowią sumę należności określonych w lit. a) i b) powyżej. Niezależnie od ilości
zużytej energii elektrycznej Odbiorca będzie zobowiązany uiszczać należności z tytułu świadczonej usługi
dystrybucji.
2. Do czasu wejścia w życie ustalonej i zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfy
Dostawcy, rozliczenia, o których mowa w ust. 1 lit. a) odbywać się będą według kosztów zarządzania
siecią zgodnie z następującym wzorem:
Kd = (Ssd*mc)+(Szd*kWh)
gdzie:
Kd – koszty całkowite z tytułu świadczenia usług dystrybucji;
Ssd – stawka stała opłaty dystrybucyjnej, wyrażona w złotych za miesiąc, wynosząca 12,20 zł/m-c;
mc – ilość miesięcy w danym okresie rozliczeniowym;
Szd – stawka zmienna opłaty dystrybucyjnej, wyrażona w złotych za kilowatogodzinę, wynosząca 0,2489
zł/kWh;
kWh – ilość kilowatogodzin, zużytych w danym okresie rozliczeniowym przez Odbiorcę.
3. Odbiorca wyraża zgodę na poniesienie dodatkowych płatności w przypadkach określonych w umowie,
OWU lub Taryfie Dostawcy, w szczególności wznowienia dostarczania energii elektrycznej,
wcześniejszego rozwiązania umowy, czynności przeprowadzanych na wniosek Odbiorcy dotyczących
dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz wykonania ekspertyzy układu
pomiarowo-rozliczeniowego.
4. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane są przez przedstawicieli Dostawcy.
5. Odbiorca wyraża / nie wyraża zgodę(y) na przesyłanie faktur w formie elektronicznej wystawianych
przez Nowa Energia Dystrybucja Ujeścisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyrażenie
niniejszej zgody jest równoznaczne z rezygnacją przez Odbiorcę z otrzymywania faktur w formie
papierowej.
§5
Sposób porozumiewania się
1. Osobą upoważnioną ze strony Odbiorcy do kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem umowy
jest _____________________________________________________________________________.
2. O zmianie osoby, o której mowa w ust. 1, Odbiorca powiadamia Dostawcę pisemnie.
§6
Obowiązywanie umowy, warunki jej rozwiązania i zmiany
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas określony 6 lat.
2. Sposób rozwiązania i zmiany umowy określone zostały w OWU.

§7
Postanowienia końcowe
1.
1)
2)
3)

Integralną częścią umowy są:
Ogólne Warunki Umów (OWU),
Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej (Taryfa Dostawcy),
kserokopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do obiektu,

2. Odbiorca oświadcza, że doręczono mu OWU i zapoznał się z jego treścią przed zawarciem umowy.
3. Dostawca informuje Odbiorcę, że jest administratorem danych osobowych zawartych w umowie.
Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. 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 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Dostawca

Odbiorca

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 r.
poz. 1182 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę moich danych
osobowych w celach marketingowych, w tym obejmujących marketing produktów i usług innych podmiotów
oferujących usługi za pośrednictwem Dostawcy, a także na ich udostępnienie przez Dostawcę podmiotom
realizującym ww. cele na rzecz Dostawcy.
 Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych
oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy przez Dostawcę na podany przeze mnie adres poczty
elektronicznej lub numer telefonu.
___________________________
podpis Odbiorcy

