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Niniejsza umowa o świadczenie usług dystrybucji zwana dalej Umową, została zawarta pomiędzy Stronami:  

 

 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  

KRS: 0000043550, nr NIP 6220005712: który reprezentują: 

 

1. …………………………………………………..  

2. ………………………………………………….. 

 

 

zwany dalej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSDn) 

 

 

oraz  

 

 

……………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……..……..…………………………………….. 

przy ul. …………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………………………………………………….. Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………….., NIP: ……………………………,  

BDO: …………………….., kapitał zakładowy w wysokości …………………….. złotych (opłacony w całości), 

reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

 

 

zwana dalej Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD) 

 

 

 

Strony zgodnie oświadczają, że posiadają wszelkie wymagane przez prawo pozwolenia, zgody, koncesje  

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą Umową.  

 

Strony uzgadniają następujące zasady i warunki Umowy. 

 

 

Umowa obowiązuje od …………………………..r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy 
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. a …………………………………………………………………………………. 

__________________________________________________________________ 
 

str. 3 
 

§ 1 

Postanowienia wstępne  

 

1. OSDn świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie  koncesji na przesyłanie   

i dystrybucję energii elektrycznej Nr DEE/66/203/W/OPO/2008/AJ z dnia 03.04.2008r. udzieloną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).  

2. OSDn oświadcza, że posiada Umowę o Świadczenie Usług udostępniania Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego zawartą z Operatorem Sieci Przesyłowej (OSP).  

3. OSDn oświadcza, że posiada Umowę o Współpracy w zakresie Przekazywania Danych Pomiarowych  

dla Potrzeb Rozliczeń na Rynku Bilansującym zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD.  

4. Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) oświadcza, że posiada aktualny tytuł prawny   

do  dysponowania obiektem i urządzeniami energetycznymi,  do  których dostarczana jest energia 

elektryczna. 

5. URD oświadcza, że zawarł umowy sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcami.  

6. URD zgadza się  na zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z OSDn  w przypadku zaprzestania 

dostarczania tej energii przez wybranego przez URD sprzedawcę.  

7. Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią: 

1) Ustawa Prawo energetyczne z dnia  10 kwietnia  1997 roku, (Dz.U. z 2020 r. poz. 833,  

z późniejszymi zmianami wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;  

2) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDn (IRiESD); 

3) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE Operator SA (IRiESP),  

w zakresie wynikającym z zapisów (IRiESD); 

4) Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energii Elektrycznej zatwierdzona decyzją Prezesa 

URE zwana dalej Taryfą;  

5) Instrukcja Współpracy Ruchowej każdego obiektu, do którego będzie dostarczana energia 

elektryczna, uzgodniona pomiędzy OSDn a URD.  

8. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz w Załącznikach do Umowy, o ile nie zostały 

odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w dokumentach przywołanych w ust. 7.  

9. Strony Umowy zobowiązują się do stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD  

oraz dokumentów w niej przywołanych, w wymaganym zakresie.  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy  

 

1. Przedmiotem  Umowy  jest  świadczenie  przez  OSDn  usług  dystrybucji  energii elektrycznej na rzecz 

URD………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2. Przez świadczenie usług dystrybucji rozumie się:  

1) dystrybucję energii elektrycznej siecią dystrybucyjną OSDn do miejsc dostarczania; 

2) utrzymywaniu wymaganych standardów jakościowych zgodnie z dokumentami przywołanymi   

w § 1 i warunkami określonymi w niniejszej Umowie; 

3) prowadzenie przez OSDn rozliczeń w zakresie świadczenia usług dystrybucji.  

 

                                                                                  § 3 

                                                                   Zobowiązania Stron  

 

1. OSDn  zobowiązuje się w szczególności do:  

1) dostawy energii elektrycznej do miejsc dostarczania energii elektrycznej. Miejscem dostarczania 

energii elektrycznej są …………………………………………………………………………………………………… na terenie 
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……..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….  

przy ul. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) dotrzymania parametrów technicznych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi 

odbiorców, o których mowa w § 5, pod warunkiem pobierania przez URD mocy nie większej  

od mocy umownej przy współczynniku 0<tg<0,4;  

3) terminowego przekazywania  danych  pomiarowych  do  upoważnionych przez URD sprzedawców 

energii elektrycznej; 

4) terminowego przekazywania danych pomiarowych podmiotowi odpowiedzialnemu  

za bilansowanie; 

5) prowadzenie rozliczeń zgodnie z Taryfą oraz zapisami umowy; 

6) przekazywania URD informacji mających wpływ na świadczone usługi dystrybucji;  

7) niezwłocznego informowania URD o zauważonych wadach lub usterkach w układach pomiarowo-

rozliczeniowych i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość dokonania 

niewłaściwych rozliczeń; 

8) obsługę i utrzymanie z należytą starannością urządzeń sieci dystrybucyjnej w części stanowiącej 

własność OSDn; 

9) zachowanie tajemnicy handlowej w zakresie niniejszej Umowy oraz parametrów umów sprzedaży 

energii elektrycznej zawartych przez URD.  

 

2. URD zobowiązuje się do:  

1) odbioru energii elektrycznej z miejsc dostarczania; 

2) informowania OSDn o planowanych zmianach w umowach sprzedaży energii elektrycznej  

nie później, niż na 30 dni przed ich wprowadzeniem;  

3) uczestniczenia w procesie rozliczeń zgodnie z § 6 oraz terminowego dokonywania płatności z tym 

związanych; 

4) spełniania przez okres obowiązywania niniejszej Umowy wymagań technicznych niezbędnych  

dla należytego wykonania Umowy, określonych w IRiESD oraz niniejszej Umowie; 

5)  stosowania się do zasad współpracy z OSDn w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej 

określonych  w IRiESD, Instrukcji Współpracy Ruchowej z uwzględnieniem IRiESP; 

6) opracowania, uzgodnienia, dostarczenia do OSDn i aktualizowania każdorazowo  

przy wprowadzanych zmianach Instrukcji Współpracy Ruchowej; 

7) przekazywania do OSDn, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD i Umowie danych oraz 

informacji w zakresie niezbędnym do planowania i prowadzenia ruchu sieciowego oraz 

eksploatacji sieci elektroenergetycznej będącej własnością OSDn;   

8) prowadzenia eksploatacji swoich urządzeń i instalacji zgodnie z zasadami określonymi  

w IRiESD oraz własnymi instrukcjami. Wprowadzenie innych standardów eksploatacji urządzeń  

i instalacji, mających wpływ na realizację Umowy, wymaga wcześniejszego uzgodnienia z OSDn; 

9) ograniczania poboru energii elektrycznej w przypadkach i na zasadach określonych w § 5 ust.7; 

10)  uzgadniania i nastawiania układów automatyki i zabezpieczeń na urządzeniach będących 

własnością URD zgodnie z IRiESD i Umową; 

11)  Utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób niepowodujący utrudnień  

w prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości 

od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew oraz 

już istniejącego drzewostanu;  

12)  URD wyraża zgodę na trwałe umieszczenie urządzeń OSDn na swoim terenie  przy 

ul. …………………………………………………………. w …………………………………………………………………………….. 

bez prawa do odszkodowania. W przypadku prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii, 

konserwacją tych urządzeń OSDn pokryje koszty ewentualnych szkód wywołanych tymi pracami. 
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Termin prowadzenia prac związanych z utrzymaniem tych urządzeń  na terenie  przy 

ul. …………………………………………………………………………………………….. OSDn ustala każdorazowo z URD. 

13)  Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSDn dostępuwraz z niezbędnym sprzętem,  

do elementów sieci urządzeń znajdujących się na terenie URD, w celu przeprowadzenia kontroli 

zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne;  

14)  Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSDn dostępu wraz z niezbędnym sprzętem,  

do elementów sieci urządzeń będących własnością OSDn lub pozostających w jego dyspozycji 

znajdujących się na terenie URD, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia 

awarii; 

15)  Zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb zabezpieczeń głównych w układach pomiarowo – 

rozliczeniowych; 

16) Niezwłocznego informowania OSDn o zauważonych wadach lub usterkach w układach 

pomiarowo – rozliczeniowych i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość 

dokonania niewłaściwych rozliczeń oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii 

elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach; 

17)  zabezpieczenia przed uszkodzeniem układu pomiarowego i poniesienia kosztów jego naprawy  

w przypadku gdy uszkodzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie URD lub osób trzecich; 

18)  dostosowania swoich urządzeń do zmieniających się warunków funkcjonowania sieci,  

o których został uprzednio powiadomiony, zgodnie z wymaganiami określonymi  

w odrębnych przepisach; 

19)  uzgadniania z OSDn planowanych remontów i wyłączeń z ruchu urządzeń, instalacji  

i sieci w zakresie, w jakim mają wpływ na ruch i eksploatację sieci dystrybucyjnej; 

20) dostarczania i uaktualniania niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy danych lub informacji  

na zasadach określonych przez IRiESD niniejszą Umowę;        

3. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy handlowej na zasadach określonych w § 9. 

 

§ 4 

Warunki świadczenia usługi dystrybucji  

 

1. Granicą własności urządzeń OSDn są ……………..……………………………………………………………………………………  

przy ul…………………………………………………………..w …………………………………………………………………………………….  

2. URD wyraża zgodę na  przekazywanie przez OSDn do Sprzedawcy oraz do podmiotu odpowiedzialnego 

za bilansowanie Sprzedawcy danych pomiarowych z punktów pomiarowych, do których dany 

Sprzedawca sprzedaje energię elektryczną.  

3. Moc umowna dla obiektów URD w ………………………………………………… ul. …………………………………... wynosi 

………….... kW.  Moc umowna zamawiana przez URD nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa. 

Zamówiona wielkość mocy umownej powinna zawierać się w granicach zapewniających prawidłową 

pracę układu pomiarowo-rozliczeniowego tj. przy prądzie roboczym przekładników prądowych  

w granicach od 20% do 120% ich znamionowego prądu pierwotnego również w przypadkach 

nierównomiernych obciążeń sezonowych. 

4. Moc przyłączeniowa URD dla obiektów w ………………………………….……………………………………………………….  

przy ul. ……………………………………………..………………………………. wynosi …………...................... kW.  

5. Zmiana mocy umownej jest możliwa na zasadach określonych w Taryfie  i wymaga aneksu do umowy. 

6. Zmianę wielkości mocy umownej na następny rok kalendarzowy URD zgłasza  

w formie pisemnej, w granicach określonych w zrealizowanych warunkach przyłączenia,  

nie później niż do 31.10. 

7. Jeżeli zmiana mocy umownej wymaga: 
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1) określenia nowych warunków przyłączenia, to wyrażenie zgody na zmianę nastąpi  

po uprzednim zrealizowaniu przez URD wydanych przez OSD nowych warunków. OSDn wyda 

nowe warunki na osobny wniosek złożony przez URD po stwierdzeniu konieczności ich 

wydania; 

2) dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, dostosowanie to nastąpi  

po uprzedniej zgodzie i na warunkach określonych przez OSDn wyrażonych  

w formie pisemnej. URD dostosuje układ pomiarowo-rozliczeniowy własnym kosztem  

i staraniem; 

3) zmianę mocy umownej OSDn wprowadza po spełnieniu przez URD wymagań wymienionych  

w pkt 1) i 2) począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego, przed którym nastąpiło 

przedmiotowe dostosowanie. 

8. Po złożeniu przez klienta wniosku o zmianę mocy umownej, zmiana ta realizowana jest nie później niż 

2 miesiące, przy spełnieniu wymagań określonych w §4 ust. 3, 5, 6, 7. 

9. URD we wszystkich strefach czasowych objęty jest kontrolą poboru energii biernej. 

10. W przypadku przekroczenia umownego współczynnika mocy 0<tg<0,4 URD ponosi opłaty określone  

w Taryfie. 

11. Strony w zakresie swoich własności ponoszą koszty związane z zakupem, montażem, eksploatacją, 

legalizacją lub badaniami laboratoryjnymi elementów układów pomiarowo-rozliczeniowych. 

12.  Wszelkie prace przy urządzeniach pomiarowych, związane ze zdjęciem plomb monterskich muszą być 

wykonywane w obecności upoważnionych przedstawicieli obu Stron Umowy. 

 

§5 

Standardy jakościowe obsługi odbiorców i parametry techniczne energii elektrycznej 

 

1. OSDn zobowiązuje się do dystrybucji energii elektrycznej do miejsc dostarczania zgodnie  

ze standardami jakościowymi podanymi w aktach wykonawczych do Umowy Prawo energetyczne oraz 

IRiESD.  

2. W celu utrzymywania standardowych parametrów jakości energii elektrycznej Strony zobowiązują się 

do: 

1) utrzymywania infrastruktury technicznej na poziomie umożliwiającym realizację postanowień 

Umowy w oparciu o zasady określone w IRiESD;  

2) planowania wyłączeń i koordynowanie prac w sieci dystrybucyjnej zgodnie  

z IRiESD i instrukcją Współpracy Ruchowej; 

3) przekazywania sobie informacji i danych zgodnie z zasadami określonymi  

w IRiESD oraz Umowie związanych z usługami utrzymywania uzgodnionych parametrów 

jakości energii i elektrycznej, w tym ciągłości i niezawodności dostaw. 

3. URD ma obowiązek ograniczenia oddziaływania swoich jednostek odbiorczych  

na warunki pracy sieci dystrybucyjnej w takim stopniu, aby nie zostały przekroczone  

w miejscu dostarczania uzgodnione parametry jakości energii elektrycznej. 

4. W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych obsługi odbiorców lub parametrów 

technicznych energii elektrycznej przez OSDn, URD ma prawo do bonifikaty według zasady  

i wysokości określonych w Taryfie. Podstawą udzielenia bonifikaty lub upustu jest uznana przez OSDn 

pisemna reklamacja zgłoszona przez URD w terminie nie dłuższym niż 14 dni  

od daty zaistnienia zdarzenia, którą OSDn zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni  

od daty jej wniesienia. Reklamację należy złożyć pisemnie w oddziale OSDn właściwym  

ze względu na miejsce dostarczenia. 

5. Upusty i bonifikaty nie przysługują URD w przypadkach określanych w §7. 
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6. URD zgadza się na ograniczenie poboru energii elektrycznej w przypadku ograniczeń wprowadzonych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. OSDn wprowadzi ograniczenia mocy umownej jeśli przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostaną 

ogłoszone stopnie zasilania od 11 do 20 wraz z terminami ich obowiązywania. 

 

§6 

Rozliczenia 

 

1. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji realizowane są na podstawie odczytu wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych, zgodnie z Taryfą dla grupy ……….. Zmiana stawek lub współczynników  

w Taryfie OSDn nie wymaga aneksu do Umowy i obowiązuje od dnia ich wejścia w życie. 

2. Wystawcą faktur z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest OSDn.  

3. Opłata stała za usługi Dystrybucji będzie naliczana w oparciu o wielkość mocy umownej. 

4. Wartość umownego maksymalnego współczynnika tg<0,4. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie z tytułu należności, wynikających z Umowy OSDn ma prawo  

do naliczenia odsetek ustawowych. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na rachunek OSDn. 

7. Zaprzestanie przez URD poboru energii elektrycznej bez rozwiązania Umowy  

nie zwalnia URD od obowiązku uiszczenia przez OSDn opłat stałych, wynikających  

z obowiązującej Taryfy. 

8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarach lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie bądź zawyżenie należności za pobraną energię 

elektryczną, OSDn dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur. 

9. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały nieprawidłowości lub 

błędy z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń. 

10. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty zalicza się na poczet płatności ustalonych  

na najbliższy okres rozliczeniowy, jeśli URD nie zażąda jej zwrotu. Niedopłatę URD jest zobowiązany 

uregulować w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej. 

 

§7 

Ograniczenia wykonania umowy 

 

1. Dopuszcza się ograniczenie w wykonaniu Umowy w przypadkach wystąpienia: 

1) Siły wyższej rozumianej jako: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne  i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające w całości lub części wywiązanie się z zobowiązań umownych, na stałe lub na 

pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytych 

staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź susza, trzęsienie i osunięcia ziemi, silne wiatry, 

deszcz i śnieg nawalny, szadź; 

b) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, itp., 

c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, 

d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne. 

2) awarii w sieci dystrybucyjnej wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia nie będące 

własnością URD, których łączny czas trwania w ciągu roku oraz czas trwania jednorazowych 

przerw liczonych dla poszczególnych wyłączeń od zgłoszenia przez URD braku zasilania do 

jego przywrócenia nie przekroczy wartość określaną w ust 9., 

3) awarii sieciowej lub awarii w systemie wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia będące 

własnością URD, 
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4) awarii wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia nie będące własnością OSDn, 

5) zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, 

6) ograniczeń wprowadzonych zgodnie z §5, 

7) przerw planowych, o których URD został poinformowany zgodnie ze standardami 

jakościowymi, o których mowa w §5, 

8) działania osób trzecich, 

9) nie opracowania, nie uzgodnienia, nie dostarczenia do OSDn i nie aktualizowania 

każdorazowo przy wprowadzanych zmianach instrukcji Współpracy Ruchowej, 

10) awarii w systemach obsługi rynku energii OSD i OSP. 

 

2. OSDn nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej oraz za wszelkie szkody 

spowodowane w wyniku wystąpienia przyczyn podanych w ust. 1. 

3. Strony Umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiących 

siłę wyższą, awarię w sieci lub awarię w systemie, mogącej mieć wpływ na ograniczenie w wykonaniu 

Umowy. 

4. Jeżeli ograniczenie w wykonaniu Umowy, z przyczyn podanych w ust. 1, będzie trwało dłużej niż 1 

miesiąc, licząc od daty wystąpienia ograniczenia, Strony przystąpią do negocjacji  

w przedmiocie ustalenia warunków rozwiązania Umowy. 

5. OSDn ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, przerwać lub ograniczyć 

dostarczanie do URD energii elektrycznej, gdy kontynuowanie dostarczania ze względu na zły stan 

techniczny urządzeń URD, powoduje zagrożenie osób lub zagrożenie wystąpienia strat majątkowych 

po stronie OSDn. 

6. OSDn ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, przerwać lub ograniczyć 

dostarczanie do URD energii elektrycznej, gdy kontynuowanie dostarczania ze względu na zły stan 

techniczny urządzeń URD, który pomimo wyznaczonego terminu na usunięcie nieprawidłowości oraz 

przesłania pisemnego ostrzeżenia nie zostanie usunięty przez URD, uniemożliwia dostarczanie energii 

elektrycznej o obowiązujących parametrach jakościowych odbiorcom. 

7. OSDn może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, gdy URD zwleka z zapłatą za energię bądź 

świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 

powiadomienia na piśmie przez Sprzedawcę bądź OSDn o zamiarze wypowiedzenia Umowy sprzedaży, 

bądź Umowy oświadczenie usług dystrybucji i wyznaczonego dodatkowego dwutygodniowego terminu 

do zapłaty zaległych i bieżących należności. 

8. Cofnięcie ograniczenia wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 5, 6 lub 7 nastąpi –  

z uwzględnieniem możliwości technicznych – bezzwłocznie, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające 

wprowadzenie ograniczenia. 

9. Strony przyjmują, że dopuszczalne czasy trwania przerw liczonych dla poszczególnych wyłączeń  

od momentu zgłoszenia przez URD braku zasilania do jego przywrócenia dla: 

9.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć  

w przypadku:  

9.1.1. przerwy planowanej – 16 godzin 

9.1.2. przerwy nieplanowanej – 24 godzin  

9.2. przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo 

długich nie może przekroczyć w przypadku: 

9.2.1. przerwy planowanej – 35 godzin 

9.2.2. przerwy nieplanowanej – 48 godzin 

9.3. Do okresu przerw w dostawie nie zalicza się czasu trwania wyłączeń awaryjnych wywołanych 

przez urządzenia elektroenergetyczne URD lub spowodowane działaniem URD oraz zdarzeń 

opisanych w § 9 Umowy.  
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9.4. Strony dopuszczają możliwość pojawiania się w sieci dystrybucyjnej OSDn nieprzewidzianych, 

krótkotrwałych zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikających z działania 

automatyki sieciowej lub przełączeń ruchowych.   

 

§8 

Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

 

1. Strony odpowiadają za działanie i zaniechanie działań podmiotu, upoważnionego do działania na rzecz 

Stron, jak za działania i zaniechania własne. 

2. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona 

do rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści z zastrzeżeniem ograniczeń, o których 

mowa w §7. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie świadczonych usług 

dystrybucji  przez jedną ze Stron, Strony przystąpią do wyznaczenia rekompensaty za poniesione 

szkody. 

4. Strony zobowiązują się do wyznaczenia i przyjęcia rekompensaty, w wysokości umożliwiającej Stronie 

wypłacającej z minimalizowanie poniesionych kosztów z zachowaniem postanowień ust. 2. oraz  

z uwzględnieniem standardów określonych w IRiESD i niniejszej Umowie. 

5. Wysokość rekompensaty, o której mowa w ust.3 i 4 Strony określą w sporządzonym na tę okoliczność 

protokole. 

6. Do sporządzenia protokołu powołany zostanie na wniosek Strony domagającej się rekompensaty 

specjalny zespół roboczy. 

7. Zespół, o którym mowa w ust.6 sporządzi protokół z prowadzonych ustaleń w ciągu 10 dni od dnia 

jego powołania. 

8. W przypadku braku porozumienia, co do rekompensaty z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, Strony zastosują procedurę dotyczącą rozstrzygania spraw spornych zgodnie z §11 

niniejszej Umowy. 

 

§9 

Sposoby przekazywania informacji i klauzula poufności 

 

1. Zakres informacji i osoby upoważnione do wymiany informacji wynikających z realizacji Umowy: 

 

1.1. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, jednak bez prawa ich zmian, Strony 

wyznaczają:  

1) OSDn 

- ………………………………………………………………………..  

   tel. ………………………………………………………………… 

   email: ……………………………………………………………. 

-  ………………………………………………………………………. 

   tel. ………………………………………………………………… 

   email: …………………………………………………………….. 

 

2) URD 

 

- …………………………………………………………………………… 

 

  - …………………………………………………………………………… 
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1.2. Osobą upoważnioną przez OSDn do kontaktów w sprawach związanych z dostarczaniem mocy 

i energii jest: 

- …………………………………………………………, tel. ………………………..............., 

1.3. Osobą upoważnioną przez URD do kontaktów w sprawach związanych z dostarczaniem mocy  

i energii jest: 

- ………………………………………………………..., tel. …………..……..……….……….., 

1.4. Sprawy związane z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej będą uzgadniane 

na drodze porozumienia pomiędzy URD reprezentowanym przez: 

- ………………………………….…………………….., tel.  …………………………..………..,  

a OSDn reprezentowanym przez: 

-  ……………………………………………………….., tel. ……………………………………... 

 

2. Zmiana osób upoważnionych do wymiany informacji oraz danych teleadresowych, o których mowa  

w ust. 1, możliwa jest po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony Umowy i nie wymaga aneksu  

do Umowy. 

3. Strony Umowy zobowiązują się do przekazywania sobie informacji mogących mieć znaczenie dla 

prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych ich eksploatacji, a także  

do przekazywania sobie informacji niezbędnych do kształtowania i kalkulacji taryf. 

4. Strony Umowy zobowiązane są do bezzwłocznego przekazywania sobie informacji mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo osób oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze Stron. 

5. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych działań mających  

na celu dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez ich pracowników lub ewentualnych 

podwykonawców w okresie obowiązywania Umowy oraz okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu. 

6. Postanowienia o poufności, o których mowa w ust.5, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek 

ze Stron Umowy w ujawnieniu informacji zleceniobiorcom działającym w imieniu Strony przy 

wykonaniu Umowy, z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych informacji. 

7. Postanowienia objęte klauzulą poufności nie dotyczą informacji, która należy do informacji 

powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub informacji, która zostanie zaaprobowana na piśmie przez drugą 

Stronę Umowy jako informacja, która może zostać ujawniona. 

8. Strony Umowy wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą 

pocztową w tym: listem poleconym lub przesyłką kurierską oraz pocztą elektroniczną. Strony Umowy 

nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dokumenty. 

9. Strony Umowy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych  

w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

29 sierpnia 1997 r., z późniejszymi zmianami. 

 

§10 

Termin ważności Umowy oraz warunki zmiany Umowy i wypowiedzenia 

 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony. Dzień wejścia 

Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym świadczenie usług dystrybucyjnych. 

2. Zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą obydwu Stron  

w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian, o których mowa w §9 

ust.2, §11 ust.4 oraz zmian w Taryfie. 

3. W przypadku wejścia w życie zmian IRiESD lub IRiESP, które będą powodowały konieczność zmian 

postanowień Umowy, Strony zobowiązują się do podpisania aneksu do Umowy zmieniającego  
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jej stosowne postanowienia, przy czym URD zobowiązuje się do podpisania wspomnianego aneksu  

w przeciągu 30 dni od daty jego otrzymania od OSDn. Postanowienia aneksu obowiązują od daty 

wejścia w życie zmian IRiESD lub IRiESP. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania jeśli URD 

skorzysta z prawa wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 4. 

4. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za uprzednim 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia, 

skutkującym z końcem miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie zostanie dokonane w formie 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Umowy. 

5. W przypadku, gdy URD zalega z zapłatą za usługę dystrybucji Umowa może być rozwiązana przez OSDn 

bez zachowania okresu wypowiedzenia z zachowaniem procedury, o której mowa §7 ust. 8. 

 

§11 

Postanowienia końcowe  

 

1. W przypadku sporu powstałego w toku realizacji postanowień Umowy, Strony podejmą próbę 

polubownego załatwienia sporu na zasadach określonych w IRiESD. 

2. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji w ciągu 30 dni od daty jego zaistnienia, 

rozstrzygany on będzie według prawa polskiego przez sąd właściwy dla siedziby OSDn. 

3. Pisma wysłane listem poleconym na adres URD wskazany w Umowie, a nie odebrane wywierają skutki 

prawne, jak pisma skutecznie doręczone. 

4. Nie wymagają formy aneksu: 

1) zmiany danych układów pomiarowo-rozliczeniowych; 

2) zmiany Sprzedawcy (dokonywana jest na warunkach określonych w IRiESD); 

3) zmiana wykazu umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez URD ze Sprzedawcą 

(dokonywana jest na warunkach określonych w IRiESD); 

5. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy nie zwalnia Stron Umowy od wykonania swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Strona Umowy nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy,  

w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia 

aktów prawnych i dokumentów powołanych w §1 ust. 6 Umowy. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze Stron. 

 

 

 

 

 

              …..……………………………………………….…                              ………..…………………….……………………………………… 

                                                                                                                  Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 

                             


