Grupa Kapitałowa ESV
ul. Ciepłownicza 1a,
55-011 Siechnice
tel. 71 311 39 11, 71 311 39 13
sekretariat@esv.pl; www.esv.pl
Umowa dystrybucji energii elektrycznej
nr ESV_/D/………./………./………
(wzór obowiązujący od dnia 09/02/2017)

W dniu …………… r. w Siechnicach pomiędzy
Pełna nazwa podmiotu,
forma prawna
Adres siedziby
Wpis do rejestru
(nazwa rejestru,
miejscowość)
Kapitał zakładowy
NIP
Regon
Dane kontaktowe imię
i nazwisko, telefon,
adres e-mail
Nr Odbiorcy
spółką zwaną w dalszej części Umowy Odbiorcą, reprezentowaną przez n/w osoby:
1 _____________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________
na podstawie pełnomocnictwa ………………………………………………......................................................…………………….…………………………………… załączonego do Umowy

Adres do
korespondencji
Odbiorcy
brak wpisu oznacza, że adres do korespondencji Odbiorcy jest tożsamy z adresem siedziby Odbiorcy

a
ESVS……….z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a, kod pocztowy 55-011, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
o kapitale zakładowym xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w całości wpłaconym,
nr tel. 71 311 39 11, email sekretariat@esv.pl, zwanym w dalszej części Umowy Dostawcą, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………….,
2. ……………………………………………….,
łącznie nazywanymi Stronami zawarta została niniejsza umowa (zwana dalej Umową), o następującej treści:

Parafowanie Umowy
Dostawca

Odbiorca
str. 1

Grupa Kapitałowa ESV
ul. Ciepłownicza 1a,
55-011 Siechnice
tel. 71 311 39 11, 71 311 39 13
sekretariat@esv.pl; www.esv.pl
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług dystrybucyjnych na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz
załączonych do niej Ogólnych Warunkach Umowy (OWU).
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo
Energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, ustawy kodeks cywilny
oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) właściwego dla Dostawcy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
3. Integralną część Umowy stanowi Taryfa Dostawcy oraz OWU.
4. Umowa przeznaczona jest dla Odbiorców niebędących konsumentami.
§2
Oświadczenia Stron
1. Dostawca oświadcza że:
a) jako dostawca usług dystrybucji posiada ważną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej,
b) zobowiązuje się do świadczenia usługi dystrybucyjnej na rzecz Odbiorcy do zasilania obiektu wymienionego w ust. 2
pkt b) do miejsc dostarczania określonych w §3 ust.1.,
c) zobowiązuje się do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Odbiorcę z wybranym przez siebie
Sprzedawcą, którym będzie każdorazowo ten podmiot, który dokona powiadomienia Operatora Systemu
Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z Odbiorcą, zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu Odbiorcy,
d) pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego samodzielnie lub zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) powierzył pełnienie tej funkcji innemu
przedsiębiorstwu energetycznemu wchodzącemu w skład Grupy Kapitałowej ESV.
2. Odbiorca oświadcza, że:
a) przedłożony wyciąg z rejestru przedsiębiorców / wypis z ewidencji działalności gospodarczej *) jest aktualny na dzień
zawarcia Umowy,
b) posiada tytuł prawny, wynikający z ________________________do n/w obiektu:
_______________________________________________________________________________________w którym
będzie korzystać z energii elektrycznej oraz że ww. tytuł prawny w chwili zawarcia niniejszej Umowy jest ważny,
c) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania OSD o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie
określonym w pkt b) i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania Dostawcy może być traktowany jako
naruszenie warunków Umowy,
d) planuje pobór energii elektrycznej w celu zasilania obiektu wymienionego w punkcie b) w ilości ______ kWh rocznie,
e) otrzymał i zapoznał się z cenami i stawkami opłat za usługi dystrybucyjne, zawartymi w Taryfie Dostawcy,
f) zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU), Taryfą oraz Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD) Operatora Systemu Dystrybucyjnego pełniącego funkcję OSD na sieci, do której przyłączony jest Odbiorca,
g) przyjmuje do wiadomości, że aktualna treść Taryf, IRiESD znajduje się na stronie internetowej: www.esv.pl,
h) podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest podmiot wskazany przez Sprzedawcę,
i) posiada/nie posiada* koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz będzie/nie będzie*
samodzielnie odprowadzał podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm.),
j) Odbiorca wskazuje sprzedawcę rezerwowego i upoważnia OSD do zawarcia, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy
sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym w Umowie, na warunkach i zasadach
określonych przez tego sprzedawcę rezerwowego, chyba że Odbiorca inaczej określi te warunki. Podmiot ten będzie
odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez
sprzedawcę,
k) wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą w stosunku do OSD będzie każdorazowo ten, który dokona powiadomienia
OSD o zawarciu umowy sprzedaży z Odbiorcą, zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Odbiorcy. Warunki
przyjmowania umów sprzedaży do realizacji oraz zasady i procedura zmiany sprzedawcy określone są w OWU i IRiESD.
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§3
Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu umowy
1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do przyłączy opisanych w „Załączniku
nr 2”.
2. Odbiorca zostaje zakwalifikowany do grupy przyłączeniowej zgodnie z danymi w „Załączniku nr 2”.
3. Odbiorca zostaje zakwalifikowany do grupy taryfowej zgodnie z danymi w „Załączniku nr 2”.
§4
Rozliczenia między Stronami
1. Rozliczenia między Stronami w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej będą odbywać się wg
stawek opłat dla grupy taryfowej, o której mowa w §3 ust. 3 Umowy, zgodnie z Taryfą Dostawcy zatwierdzoną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzaną zgodnie z przepisami prawa.
2. Szczegółowe zasady rozliczeń finansowych określa OWU.
3. Regulowanie wzajemnych zobowiązań będzie dokonywane na rachunki bankowe:
a) Odbiorcy: _________________________________________
b) Dostawcy: podany na fakturze.

§5
Okres obowiązywania Umowy oraz warunki jej rozwiązania
1. Umowa obowiązuje od dnia ___________ (daty podpisania dokumentu OTS) i zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Warunki rozwiązania Umowy zostały określone w OWU.

§6
Zachowanie poufności
1. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawcę i Spółki z grupy kapitałowej Dostawcy
oraz podmioty działające na ich rzecz, w zakresie niezbędnym do wywiązywania się z Umowy.
2. Administratorem danych osobowych jest Dostawca.
3. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w spółkach Grupy Kapitałowej ESV znajduje się na stronie
internetowej www.esv.pl/rodo.

§7
Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Zmiany wprowadzone przez Dostawcę w zawartej Umowie, OWU lub Taryfie Dostawcy, będą niezwłocznie przesłane
Odbiorcy wraz z informacją o prawie do wypowiedzenia Umowy w trybie określonym w OWU. Niezłożenie przez
Odbiorcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przepisanej formie i terminie skutkuje zmianą postanowień
Umowy.
2. Odbiorca wyraża zgodę na wykonywanie wszelkich praw i obowiązków Dostawcy wynikających z postanowień
niniejszej Umowy i OWU przez OSD i jego upoważnionych pracowników, w zakresie dotyczącym świadczenia usług
dystrybucji energii elektrycznej oraz działalności OSD.
3. Integralną część Umowy stanowią załączniki wyszczególnione w § 8.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Wykaz osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji w związku z wykonaniem Umowy, zmiany w wykazie
nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy:
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L.p.

Osoby upoważnione ze
strony Dostawcy

Zakres upoważnienia

1.

w zakresie wykonania Umowy

2.

w zakresie wykonania Umowy

L.p.

Osoby upoważnione ze
strony Odbiorcy

Dane teleadresowe

Zakres upoważnienia

Dane teleadresowe

1.
2.
3.
§8
Załączniki
Strony uzgadniają, że integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Lp.

Fakt obowiązywania

Określenie załącznika

1

Zał. 1 Ogólne Warunki Umowy

2

Zał. 2 Wykaz i opis przyłączy

3

Zał. 3 Pełnomocnictwo do podpisania umowy

Tak

Nie

* - niepotrzebne skreślić

Podpisy przedstawicieli Stron
Dostawca

Odbiorca
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