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UMOWA kompleksowa nr ............/TL/____ 

sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych dla prosumenta  
(dalej: Umowa) 

 

zawarta w dniu .................... . między PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o. działającym na 

podstawie udzielonych koncesji na dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i legitymującym 
się następującymi danymi: 
1. Nazwa spółki:  PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
2. Wysokość kapitału zakładowego: 12 612 300,00 zł 
3. Nr NIP: 749-17-97-766 
4. REGON: 531407532 
5. BDO: 000040188 
6. Reprezentowaną przez :  

- Andrzeja Brzozę – Dyrektora Naczelnego, Prezesa Zarządu 
- Sławomira Jasienkiewicza – Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu 

7. Imiona i nazwiska członków Zarządu Spółki: 
- Andrzej Brzoza – Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu 
- Sławomir Jasienkiewicz – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 

8. Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Opolu, w dniu 31.10.2001 r. pod Nr: KRS 0000056798 
9. Bank: Zgodny z widniejącym na fakturze VAT 
10. nr faksu: 77-488-67-90 
11. adres e-mail: ze@zeblach.pl 
 

zwany dalej PRZEDSIEBIORSTWEM ENERGETYCZNYM 
a  

..............
 

 
 legitymującym się następującymi danymi:  

1. Nazwa firmy: ............................................................................................... 

2. Wysokość kapitału zakładowego       
3. Nr NIP: ......................................................... 
4. REGON: ......................................................... 
5. BDO: ......................................................... 
6. Reprezentowaną przez:  

- ............................................................................................... 
- ............................................................................................... 

7. Imiona i nazwiska członków Zarządu Spółki: 
- ............................................................................................... 
- ............................................................................................... 

8. Rejestracja w  ............................................................................................... 
9. adres e-mail: ............................................................................................... 
 

zwanym dalej ODBIORCĄ, została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczanie energii elektrycznej obejmujące sprzedaż energii elektrycznej  
i świadczenie usługi dystrybucji tej energii przez Przedsiębiorstwo energetyczne dla Odbiorcy, oraz 
związane z tym prawa i obowiązki Stron. Przedmiotem Umowy jest także świadczenie przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne na rzecz Odbiorcy będącego prosumentem - usługi w zakresie 
rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci elektroenergetycznej 
Przedsiębiorstwa energetycznego wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia 
na potrzeby własne przez Odbiorcę wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji, o której 
mowa w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy (zwanej dalej: Mikroinstalacją),  na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz związane z tym 
prawa i obowiązki Stron. 

2. Odbiorca posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości do której dostarczana jest energia 
elektryczna na podstawie niniejszej umowy, tj. do, zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 

Szkolnej 15, budynków o następujących numerach: .................... . Odbiorca oświadcza, iż 

powyższym tytułem prawnym do korzystania z ww. nieruchomości jest: 
...................................................................................................................................................
............................................................................................................ 

3. W przypadku utraty tytułu prawnego do któregokolwiek z obiektów określonych w ust. 2 – Odbiorca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa energetycznego o tym fakcie.  

4. W przypadku zastąpienia któregokolwiek z tytułów prawnych określonych w ust. 2 – innym tytułem 
prawnym, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przedsiębiorstwa 
energetycznego, przedkładając jednocześnie poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię 
dokumentu stanowiącego nowy tytuł prawny. 

5. Odbiorcę zalicza się do grupy przyłączeniowej i grupy taryfowej określonej w załączniku nr 1 do 
Umowy. 

6. Jeżeli ze względu na przyjęty w taryfie podział odbiorców na grupy taryfowe Odbiorca może być dla 
danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, to 
Odbiorca może wystąpić do Przedsiębiorstwa energetycznego o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż 
raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat - w okresie 60 dni od dnia wejścia w życie 
nowej taryfy. 

7. Przedsiębiorstwo Energetyczne oświadcza, że jako OSD jest płatnikiem opłaty OZE w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, płatnikiem opłaty kogeneracyjnej w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji oraz (od dnia 1 października 2020 r.) płatnikiem opłaty mocowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. 

8. Odbiorca zobowiązuje się do stosowania w pełnym zakresie aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego (dalej: „IRiESD”). Przedsiębiorstwo energetyczne 
jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest zobowiązane do opracowania 
IRIESD w wynikającym z przepisów prawa terminie, przy czym IRiESD Przedsiębiorstwa energetycznego 
nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia jej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z uwagi na 
powyższe IRiESD jest zamieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa energetycznego 
http://www.zeblach.pl oraz udostępniona w siedzibie Przedsiębiorstwa energetycznego do publicznego 
wglądu. Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne - IRIESD Przedsiębiorstwa 
energetycznego jest częścią niniejszej umowy. 
 

§ 2  
1. Odbiorca oświadcza, że jest prosumentem energii odnawialnej, gdyż wytwarza energię elektryczną 

wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w Mikroinstalacji o mocy 
zainstalowanej … kW przyłączonej do sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa energetycznego. 



 

 3 

Jednocześnie Odbiorca oświadcza, że wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej 
działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. 

2. Przedmiotem rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci 
elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa energetycznego wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej 
sieci jest energia elektryczna wytworzona przez Odbiorcę w Mikroinstalacji, określonej w zgłoszeniu 
przyłączenia Mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej z dnia ……………………… r./umowie 
przyłączeniowej Mikroinstalacji nr ………… z dnia ……………. 

3. Odbiorca oświadcza, że Mikroinstalacja została wykonana  przez osoby posiadające certyfikat dla 
instalatorów instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 136 i n. Ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, albo ważne uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
oraz spełnia wszelkie wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1 ustawy Prawo 
energetyczne oraz przepisach wykonawczych, a także IRiESD. 

4. W szczególności Odbiorca potwierdza, iż Mikroinstalacja posiada urządzenia ochrony 
przeciwprzepięciowej, zabezpieczenie uniemożliwiające podanie napięcia zwrotnego w przypadku 
zaniku napięcia w sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego, jak również, że instalacja 
wewnętrzna Odbiorcy jest wyposażona w rozwiązanie techniczne umożliwiające odłączenie licznika 
układu pomiarowo-rozliczeniowego spod napięcia oraz wymianę/obsługę tego licznika w stanie 
beznapięciowym. 

5. Energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego przez 
Odbiorcę przechodzi na własność Przedsiębiorstwa energetycznego. W zamian za wprowadzenie 
powyżej energii do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego Odbiorcy przysługuje 
wyłącznie prawo nieodpłatnego pobrania z sieci Przedsiębiorstwa energetycznego - w okresie 
kolejnych 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci -  energii elektrycznej w ilości 
stanowiącej wynikający z przepisów Ustawy OZE ułamek ilości energii elektrycznej wprowadzonej do 
sieci Przedsiębiorstwa energetycznego. Zasady rozliczeń z tego tytułu określa ustawa z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz § 10  niniejszej Umowy. 

 
§ 3 

1. Odbiorca zobowiązuje się do: 

- zakupu energii elektrycznej od Przedsiębiorstwa energetycznego. 

- terminowej zapłaty za zakupioną energię elektryczną na warunkach określonych w Umowie, 

2. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej w miejscach dostarczania określonych 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do 
zachowania parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej pod warunkiem dotrzymania 
przez Odbiorcę: 

 - współczynnika tg  (stanowiącego iloraz energii biernej pobranej całodobowo lub w strefach 

czasowych, w których jest dokonywana kontrola poboru energii biernej i energii czynnej pobranej 
całodobowo lub w strefach czasowych) nie przekraczającego 0,4. 

 - mocy pobranej - nie przekraczającej mocy przyłączeniowej. 
3. Planowana przez Odbiorcę średnia miesięczna ilość energii elektrycznej dostarczanej przez 

Przedsiębiorstwo energetyczne w okresie obowiązywania Umowy wynosi: ________ kWh. 
4. Moc umowna została określona w  Załączniku nr 1 do Umowy, w którym określono także zasady zmiany 

mocy umownej. .  
5. Ilość energii elektrycznej, która będzie podstawą rozliczeń ustalana będzie na podstawie wskazań 

układów pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku awarii układu pomiarowo-rozliczeniowego, lub w 
przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego – 
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na zasadach określonych w Taryfie oraz rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną .  

6. Odbiorca oświadcza, że: 

1) energię nabywaną na podstawie Umowy kupuje na własny użytek, tj. nie jest ona przeznaczona 
do odsprzedaży ani nie będzie używana na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji 
energii elektrycznej. 

2) nie posiada koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej, a w razie jej 
uzyskania zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Przedsiębiorstwa 
energetycznego. 

3) nie prowadzi innej niż określonej w Umowie działalności obejmującej wytwarzanie lub obrót 
energią elektryczną w zakresie niewymagającym koncesji, a w razie rozpoczęcia takiej 
działalności zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Przedsiębiorstwa 
energetycznego. 

W przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie określonym powyżej Strony dostosują 
postanowienia Umowy do zmienionego stanu faktycznego i prawnego. W szczególności w takim 
wypadku zmianie może ulec cena energii elektrycznej z uwagi na przepisy dotyczące przedstawienia do 
umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z 
przepisów prawa oraz z uwagi na przepisy o podatku akcyzowym. 

7. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania parametrów technicznych wprowadzanej do sieci energii 
elektrycznej określonych w IRiESD oraz w właściwych przepisach prawa. 

 

§ 4 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do: 
1) sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy oraz wydania jej we wszystkich miejscach dostarczania 

określonych w załączniku nr 1, 
2) prowadzenia usług bilansowania handlowego Odbiorcy w ramach jednostki grafikowej podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie Przedsiębiorstwa energetycznego, i ponoszenia kosztów tego 
bilansowania. 

3) Świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do miejsc dostarczania - energii elektrycznej o 
napięciu znamionowym: ...................V, przyłączami 3-fazowymi przy dochowaniu wynikających z 
przepisów prawa parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej. 

4) Ograniczenia, w przypadku awarii (nieplanowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej) 
lub nieprzewidzianych pilnych prac koniecznych dla zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii, 
przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej do niezbędnego minimum, z tym że łączny czas trwania 
w ciągu roku przerw nieplanowanych, liczony dla poszczególnych wyłączeń od zgłoszenia przez 
Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia nie może przekroczyć czasu określonego w  
załączniku nr 1 do Umowy. Nie dotyczy to przypadków spowodowanych okolicznościami, za które 
Przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności. 

5) Nie przekraczania czasu jednorazowej przerwy planowanej w dostarczaniu energii elektrycznej 
w stosunku do czasu określonego w załączniku nr 1 do Umowy. Nie dotyczy to przypadków 
spowodowanych okolicznościami, za które Przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi 
odpowiedzialności. 

6) Dochowywania obowiązków w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców wynikających z 
właściwych przepisów prawa oraz z IRiESD, a w szczególności: 

a. przyjmowania zgłoszeń i reklamacji od Odbiorców dotyczących: 
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- zasilania elektroenergetycznego pisemnie na adres: PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. 
z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle lub telefonicznie przez całą dobę pod 
numer telefonu: 77488-63-37 - GPZ 783 lub 77488-66-60 – GPZ 702; 

- rozliczania energii elektrycznej pisemnie na adres podany pod pkt. 1) lub telefonicznie w 
godzinach urzędowania tj. 7:00-15:00 na podany numer telefonu: 77488-67-74 lub 
77488-68-73. 

Odpowiedź na reklamacje nastąpi w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona. 
b. Informowania Odbiorcy o zmianach warunków dostarczania energii elektrycznej a w 

szczególności wymagających przystosowania urządzeń elektrycznych do nowych warunków - 
w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

c. Informowania Odbiorcy o terminach planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

d. Dokonywania sprawdzenia, na wniosek Odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i 
organizacyjnych, dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z 
sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. W przypadku zgodności zmierzonych 
parametrów ze standardami - koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi Odbiorca na zasadach 
określonych w Taryfie. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Przedsiębiorstwo energetyczne. 
3. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania 

energii elektrycznej z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia dopuszczalnych prawem przerw 
planowanych i nieplanowanych w dostarczaniu tej energii, o których mowa w ust. 1. Wystąpienie 
dopuszczalnych prawem przerw nie stanowi nienależytego wykonywania niniejszej Umowy. 

4. Ze względów technicznych – wystąpienie przerwy planowanej lub nieplanowanej w dostarczaniu energii 
elektrycznej powoduje także wystąpienie przerwy w odbiorze energii elektrycznej z Mikroinstalacji.  Z 
uwagi na powyższe przerwy planowane i nieplanowane w odbiorze energii elektrycznej z Mikroinstalacji 
– są dopuszczalne na analogicznych zasadach, jak w przypadku przerw związanych z dostarczaniem 
energii do Odbiorcy. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi 
odbiorców lub parametrów jakościowych energii elektrycznej - Przedsiębiorstwo energetyczne 
zobowiązane jest  do udzielenia Odbiorcy bonifikat w przypadkach i wysokości zgodnej z treścią 
właściwych przepisów prawa. Przyznanie bonifikaty następuje na wniosek Odbiorcy w przypadkach, w 
których przepisy prawa przewidują złożenie takiego wniosku. 

6. Przypadki w których Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcy bonifikat 
oraz wysokość tych bonifikat określa aktualne rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 

 
§ 5 

Miejsca dostarczania energii elektrycznej zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Miejsce 
dostarczania energii elektrycznej jest równocześnie miejscem wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej energii 
wytwarzanej w Mikroinstalacji i jej odbioru przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Mikroinstalacja 
zlokalizowana jest w obiektach Odbiorcy, o których mowa w Załączniku nr 1. 

 
§ 6 

1. Miejscami zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników energii czynnej i biernej) 
są: miejsca określone w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Układy pomiarowo-rozliczeniowe składa się z elementów określonych w załączniku nr 1 do umowy 

3. Układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością .......................... i ich właściciel odpowiada za ich 

należyte utrzymywanie i funkcjonowanie a w szczególności za ich konserwacje, legalizację oraz 
niezwłoczną naprawę lub wymianę w przypadku niesprawności, z zastrzeżeniem postanowień 
poniżej. 
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4. Jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe znajdują się na terenie lub w obiekcie będącym w posiadaniu 
Odbiorcy, to Odbiorca zobowiązany jest do ochrony układów pomiarowo-rozliczeniowych przed 
ingerencją osób nieupoważnionych do tego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. Koszty związane z 
naprawą urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego lub ich ponowną zabudową, spowodowane 
ingerencją takich osób ponosi Odbiorca. 

5. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Przedsiębiorstwa energetycznego o 
zauważonych wadach lub usterkach w układach pomiarowo-rozliczeniowych i o innych 
okolicznościach mających wpływ na możliwość dokonania niewłaściwych rozliczeń. 

6. Podjęcie prac wymagających zdjęcia plomb przy układzie pomiarowo-rozliczeniowym wymaga 
obecności przedstawiciela Przedsiębiorstwa energetycznego, chyba że Przedsiębiorstwo energetyczne 
wyrazi zgodę na piśmie dla innych warunków prowadzenia prac. 

7. W przypadku wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego sporządzony zostanie protokół, w którym 
ujęte będą numery i stany wskazań wymienionego i nowego licznika. Protokół zostanie niezwłocznie 
przesłany Odbiorcy. Wymiana układu pomiarowo-rozliczeniowego nie wymaga sporządzania aneksu 
do Umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego podstawą do rozliczeń z tytułu pobranej mocy i energii elektrycznej są wskazania 
układu pomiarowo-rozliczeniowego skorygowane o stwierdzoną wielkość błędów odczytu lub 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach określonych w Taryfie oraz w aktualnym 
rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji Taryf oraz rozliczeń w 
obrocie energią elektryczną.  

9. W rozliczeniach z tytułu energii elektrycznej, o której mowa § 2 wprowadzanej do sieci 
dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego przez Odbiorcę ust. 8 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

 
 

§ 7 
1. Odbiorca zobowiązuje się do: 

1) Pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy. 
2) Utrzymywania wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym zgodnym 

z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 
3) Terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych 

z dostarczeniem tej energii. 
4) Utrzymywania użytkowanych obiektów w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym 

funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących 
urządzeń w przypadku stawiania obiektów budowlanych, budowy dróg i sadzenia drzew na trasach 
linii kablowych oraz przestrzegania zakazu włączania przez Odbiorcę do należącej do niego sieci lub 
wewnętrznej instalacji – innych niż Mikroinstalacja - urządzeń prądotwórczych w taki sposób, by 
wytwarzany przez nie prąd elektryczny mógł wpływać do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego. 

5) Powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacjach elektrycznych osobom posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

6) Umożliwienia upoważnionym pracownikom Przedsiębiorstwa energetycznego dostępu, wraz 
z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących 
się na terenie lub obiekcie Odbiorcy w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usunięcia 
awarii w sieci lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku gdy ten znajduje się na terenie 
Odbiorcy. 

7) Dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których został 
uprzednio powiadomiony.   

8) Niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa energetycznego o zauważonych wadach 
lub sposobie rozliczeń i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego 
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rozliczania za energie elektryczną oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej 
lub niewłaściwych jej parametrach. 

9) Niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa energetycznego o wszelkich zmianach celu 
wykorzystania energii elektrycznej oraz innych okolicznościach mających wpływ na właściwe 
rozliczenie za energię elektryczną i zapewniane usługi dystrybucji. 

10) Uzgadniania i nastawiania układów automatyki i zabezpieczeń na urządzeniach będących własnością 
Odbiorcy zgodnie z Umową i z IRiESD. 

11) Zabezpieczenia przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, oraz zabezpieczeń 
przelicznikowych i głównych a zwłaszcza plomb nałożonych przez Przedsiębiorstwo energetyczne, 
jeżeli znajdują sie na terenie lub w obiekcie będącym w posiadaniu Odbiorcy. 

12) Użytkowanie – innych niż Mikroinstalacja - urządzeń prądotwórczych przyłączonych do sieci lub 
wewnętrznej instalacji Odbiorcy –w taki sposób, by wytwarzany przez nie prąd elektryczny nie mógł 
wpływać do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego -– chyba, że co innego wynika z odrębnej umowy 
zawartej między stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Poza innymi obowiązkami określonymi Umową, IRIESD i przepisami powszechnie obowiązującymi 
Odbiorca, w związku z wytwarzaniem i wprowadzaniem do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa 
energetycznego energii elektrycznej z Mikroinstalacji, zobowiązany jest w szczególności do 
informowania Przedsiębiorstwa energetycznego o: 

1) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w Mikroinstalacji lub jej mocy 
zainstalowanej elektrycznej w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych. 

2) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Mikroinstalacji w terminie 45 dni od dnia 
zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w Mikroinstalacji. 

3. każdej innej zmianie dotyczącej Mikroinstalacji, w tym jej modernizacji lub planowanych zmianach 
parametrów technicznych mogących mieć wpływ na sieć lub urządzenia Przedsiębiorstwa 
energetycznego albo na sposób realizacji przez Strony Umowy z co najmniej 14 dniowym 
wyprzedzeniem. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że zmiana rodzaju Mikroinstalacji lub jej mocy 
zainstalowanej elektrycznej może być związana z koniecznością dostosowania sieci, urządzeń lub 
instalacji elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego) do zmienionych warunków, 
a także że zwiększenie mocy zainstalowanej elektrycznej Mikroinstalacji powyżej wartości mocy 
przyłączeniowej wymaga złożenia przez Odbiorcę wniosku o określenie warunków przyłączenia oraz 
zawarcia nowej umowy o przyłączenie Mikroinstalacji do sieci, a zwiększenie mocy zainstalowanej 
elektrycznej Mikroinstalacji powyżej 50 kW wymaga dodatkowo także zawarcia nowej umowy o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla instalacji niebędącej mikroinstalacją. 

 
§ 8 

1. Rozliczenia między Stronami z tytułu sprzedaży energii elektryczną - będą się odbywać wg cen i stawek 
opłat zgodnie z aktualnym „Cennikiem dla energii elektrycznej obrót”, zwanym dalej „Cennikiem”. 
Aktualny na dzień wejścia w życie niniejszej umowy Cennik dostępny jest na stronie internetowej 
http://www.zeblach.pl - skąd może być przez Odbiorcę pobrany i przechowywany w zwykłym toku 
czynności. 

2. W przypadku zmiany cen energii elektrycznej w obowiązującym Cenniku w czasie trwania okresu 
rozliczeniowego cena energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym jest ustalana na podstawie 
rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie do liczby dni przed i po zmianie cen w oparciu o 
średniodobowe zużycie energii elektrycznej Odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym, o ile Odbiorca nie 
zgłosi stanu licznika na dzień zmiany Cennika. 

3. Ceny energii elektrycznej określone w Cenniku zawierają koszty wykonywania obowiązków w zakresie 
umarzania świadectw pochodzenia lub uiszczania opłaty zastępczej odnośnie energii ze źródeł 
odnawialnych, pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności 
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energetycznej albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z obowiązujących przepisów, a także inne 
koszty określone w Cenniku, oraz  stawkę podatku akcyzowego. 

4. W przypadku wejścia w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa, których wynikiem będzie w 
szczególności: 

a. wprowadzenie określonych zasad kształtowania cen lub 
b. zmiana w zakresie podatku akcyzowego, obowiązku umarzania świadectw pochodzenia, 

świadectw efektywności energetycznej, uiszczania opłaty zastępczej lub wykonywania innego 
podobnego obowiązku przez Sprzedawcę,  

cena określona w Cenniku ulegnie zmianie, w takim zakresie, w jakim zmiany przepisów prawa będą 
miały wpływ na poziom tej ceny. Zmieniona cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 
zmienionych przepisów prawa lub od innej daty ustalonej zgodnie z treścią tych przepisów, bez 
konieczności uprzedniej zmiany Cennika lub sporządzania przez Strony odrębnego aneksu do Umowy, 
chyba że z treści tych przepisów wynikać będzie co innego. Sprzedawca poinformuje Odbiorcę o wejściu 
w życie zmienionych cen, w ten sposób, że do faktury lub faktury korygującej dotyczącej pierwszego 
okresu rozliczeniowego, w którym obowiązywać będą zmienione ceny, Sprzedawca dołączy pismo 
zawierające informację o wejściu w życie nowych przepisów prawnych oraz o zakresie, w jakim 
wpłynęły na zmianę cen. 

5. Rozliczenia między Stronami z tytułu świadczonych przez Przedsiębiorstwo energetyczne usług 
dystrybucji energii elektrycznej - będą się odbywać wg cen i stawek opłat zgodnie z aktualną „Taryfą 
dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji”. Aktualna na dzień wejścia w życie niniejszej umowy 
„Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji” jest dostępna na stronie internetowej 
http://www.zeblach.pl - skąd może być przez Odbiorcę pobrana i przechowywana w zwykłym toku 
czynności. Zmiana taryfy następuje w trybie określonym w ustawie Prawo energetyczne. 

 

§ 9 

1. Zapłata przez Odbiorcę za dostarczoną energię elektryczną obejmuje zapłatę ceny energii elektrycznej 
oraz zapłatę wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi dystrybucji. Obliczenie powyższych wartości 
odbywa się na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w oparciu o ceny i stawki opłat 
odpowiednie dla grupy taryfowej  (zgodnej z tabelą 1 załącznika nr 1 do niniejszej umowy) zawarte w 
Cenniku oraz w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji. Wartości te zostaną powiększone 
o wysokość podatku od towarów i usług obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Rozliczeniu podlega także energia bierna: 
1) indukcyjna, określona jako ponadoptymalny pobór ponad ilość odpowiadającą wartości optymalnego 
współczynnika tgϕ0 = 0,40,   
2) pojemnościowa, określona jako ilość kvarh wprowadzonych do sieci Przedsiębiorstwa 
energetycznego.  

3. Rozliczenia pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą są dokonywane przy określeniu poboru energii 
elektrycznej z dokładnością do 1 kWh. 

4. Strony przyjmują, iż rozliczenia z tytułu zapłaty za dostarczoną energię elektryczną – następować będą 
w dekadowych okresach rozliczeniowych określanych w ten sposób, iż w każdym miesiącu 
kalendarzowym występować będą trzy okresy rozliczeniowe: 
a. od 1 do 10 dnia miesiąca, 
b. od 11 do 20 dnia miesiąca, 
c. od 21 do ostatniego dnia miesiąca. 

5. Strony przyjmują, iż rozliczenia określone w ust. 2 odbywać się będą na podstawie wskazań układów 
pomiarowo-rozliczeniowych, przy czym do rozliczeń strony przyjmować będą odczyty zarówno 
rzeczywiste jak i szacowane – na następujących zasadach. 
a. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Przedsiębiorstwo energetyczne dokona odczytu 

rzeczywistego układów pomiarowo rozliczeniowych i na tej podstawie Przedsiębiorstwo 
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energetyczne uzyska dane rozliczeniowe (w szczególności ilość pobranej mocy i energii) w danym 
miesiącu kalendarzowym. 

b. Rozliczenie w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych w danym miesiącu kalendarzowym 
(tj. w okresach: od 1 do 10 dnia miesiąca i od 11 do 20 dnia miesiąca) – nastąpi w oparciu 
parametry rozliczeniowe uzyskane na podstawie odczytów szacowanych. Dokonując powyższych 
odczytów szacowanych - Przedsiębiorstwo energetyczne określi parametry rozliczeniowe w każdym z 
powyższych okresów rozliczeniowych – przy czym w odniesieniu do ilości pobranej energii - 
parametry zostaną określone na podstawie 1/3 wielkości odczytu rzeczywistego dokonanego 
w poprzednim miesiącu zgodnie z lit. „a”. 

c. Rozliczenie w ostatnim okresie rozliczeniowym w danym miesiącu kalendarzowym (od 21 do 
ostatniego dnia miesiąca) nastąpi w ten sposób, iż wartości parametrów rozliczeniowych w tym 
miesiącu kalendarzowym w zakresie ilości pobranej energii, ustalone w drodze odczytu 
rzeczywistego zgodnie z lit. „a” – zostaną pomniejszone o odpowiednie wartości przyjęte 
na podstawie odczytów szacowanych dokonanych w pierwszych dwóch okresach rozliczeniowych 
w tym miesiącu kalendarzowym - zgodnie z lit „b”. 

d. W przypadku braku możliwości dokonania prawidłowego odczytu rzeczywistego zgodnie z lit. „a” – 
w miejsce tego odczytu Przedsiębiorstwo energetyczne wykona odczyt szacowany - na zasadach 
przewidzianych w takich przypadkach w aktualnie obowiązującej taryfie dla energii elektrycznej 
w zakresie dystrybucji. 

6. Zapłata za dostarczoną energię elektryczną i usługi dystrybucji następować będzie na podstawie faktury 
VAT, która to faktura zostanie wystawiona przez Przedsiębiorstwo energetyczne następnego dnia 
roboczego po dniu upływu danego okresu rozliczeniowego. Faktura VAT będzie przekazywana Odbiorcy 
poprzez dostarczanie Odbiorcy na zasadach doręczeń określonych w Umowie.  

7. Strony ustalają, iż termin płatności wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury VAT. W 
przypadku gdyby Odbiorca nie otrzymał faktury VAT w terminie określonym w ust. 4 – Odbiorca 
zobowiązany jest następnego dnia roboczego zawiadomić o tym Przedsiębiorstwo energetyczne faksem, 
oraz pocztą elektroniczną na nr telefonu i adres e-mail wskazany w nagłówku niniejszej umowy, chyba 
że Przedsiębiorstwo energetyczne poinformuje Odbiorcę o zmianie tych danych. Trudności w otrzymaniu 
faktury VAT, bez względu na ich przyczynę, w żadnym razie nie mogą być podstawą do żądania przez 
Odbiorcę zmiany terminu płatności. 

8. Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy, do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności ani do 
jej odmowy. W przypadku, gdy w wyniku uznania reklamacji Odbiorcy zostanie stwierdzona nadpłata - 
Przedsiębiorstwo energetyczne zalicza nadpłatę na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres 
rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 

9. Zaistnienie sporu nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku uiszczenia spornej kwoty. Rozliczenie ostateczne 
następuje po osiągnięciu porozumienia, co do spornych kwestii albo po uzyskaniu prawomocnego 
orzeczenia sądu. 

10. Za przekroczenie wyznaczonego w fakturze VAT terminu płatności naliczane będą odsetki za opóźnienie 
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, przy czym strony ustalają, iż początek biegu 
ewentualnych odsetek nastąpi 11 dnia od dnia wystawienia faktury VAT.  

11. Odbiorca upoważnia Przedsiębiorstwo energetyczne do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
12. Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień uznania rachunku bankowego Przedsiębiorstwa 

energetycznego wskazany na fakturze. 
13. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze nie odpowiada ilości energii 

elektrycznej zużytej faktycznie przez Odbiorcę, Sprzedawca dokonuje korekty faktury. Podstawą do 
wyliczenia wielkości korekty faktur są zasady korekty błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, określone w aktualnym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. 

14. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną podlega ona zaliczeniu na poczet 
płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 
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15. Termin płatności faktur VAT korygujących wynosi 14 dni od daty ich wystawienia. 
 

§ 10 
 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez 
Odbiorcę do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego wobec ilości energii elektrycznej pobranej przez 
Odbiorcę z sieci Przedsiębiorstwa energetycznego w każdym okresie rozliczeniowym przypadającym w 
okresie obowiązywania Umowy.  

2. Przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 
elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na 
potrzeby własne przez Odbiorcę w stosunku ilościowym 1 kWh do 0,…… kWh (jedna kilowatogodzina 
do ………………… dziesiątych kilowatogodziny) rozumianym w ten sposób, że jedna 1kWh energii 
elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego daje Odbiorcy 
prawo do nieodpłatnego pobrania z sieci Przedsiębiorstwa energetycznego - 0,…….. kWh energii 
elektrycznej, w okresie, o którym mowa w ust. 3 poniżej. 

3. Rozliczeniu podlega energia wprowadzona do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego 
nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą pobrania energii z sieci Przedsiębiorstwa energetycznego. 
Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca 
kalendarzowego, w którym ta energia została wprowadzona do sieci, z zastrzeżeniem, że 
niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy 
rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci. 

4. Ustalenie ilości energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci dokonywane jest na zasadach 
określonych w § 9 Umowy. 

5. Od ilości energii elektrycznej rozliczonej w sposób określony powyżej i w związku z powyższym 
nieodpłatnie pobranej z pobranej z sieci Przedsiębiorstwa energetycznego - Odbiorca nie uiszcza: 
a) ceny sprzedaży, ani; 
b) opłat za usługę jej dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii pobranej przez Odbiorcę z 

sieci Przedsiębiorstwa energetycznego.    
6. Prawa do energii elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego 

przysługują wyłącznie Przedsiębiorstwu energetycznemu bez względu na to czy Odbiorca skorzystał z 
przysługującego mu określonego powyżej prawa do nieodpłatnego pobrania energii z sieci 
Przedsiębiorstwa energetycznego. W szczególności pobranie przez Odbiorcę z sieci Przedsiębiorstwa 
energetycznego w okresie, o którym mowa w ust. 3 - mniejszej ilości energii elektrycznej od iloczynu 
wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci Przedsiębiorstwa 
energetycznego oraz współczynnika ilościowego określonego w ust. 2 - nie uprawnia Odbiorcy do 
dochodzenia od Przedsiębiorstwa energetycznego - jakichkolwiek roszczeń z tytułu wartości 
wprowadzonej lub niepobranej energii elektrycznej. 

7. W przypadku wejścia w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa, których wynikiem będzie 
zmiana zasad rozliczeń, o których mowa powyżej – zmienione zasady rozliczeń obowiązywać będą od 
dnia wejścia w życie zmienionych przepisów prawa bez konieczności sporządzania przez Strony 
odrębnego aneksu do Umowy. 

 
 
 

§ 11 
1. Upoważnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa energetycznego mają prawo wykonania kontroli 

legalności pobierania energii elektrycznej, kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania 
zawartych umów i prawidłowości rozliczeń, która to kontrola ma na celu w szczególności: 
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1) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowych oraz rozliczeń zużycia 
energii elektrycznej, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości - wyjaśnienie przyczyn ich 
powstania, 

2) ustalenie, czy miało miejsce pobieranie energii bez zawarcia umowy albo z częściowym lub 
całkowitym pominięciem układu pomiarowego, 

3) sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej Umowy, w szczególności zgodności sposobu 
wykorzystywania, energii elektrycznej z warunkami określonymi w Umowie. 

2. Przedstawicielom, o których mowa w ust. 1, po doręczeniu Odbiorcy lub osobie przez niego 
upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przedsiębiorstwo 
energetyczne oraz po okazaniu legitymacji służbowej, przysługuje w szczególności prawo: 
1) wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie jest przeprowadzana kontrola 
2) wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, 
3) przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowych, 
4) przeprowadzania, w ramach kontroli, niezbędnych przeglądów urządzeń będących własnością 

Przedsiębiorstwa energetycznego, a także wykonywania prac związanych z ich eksploatacją lub 
naprawą oraz przeprowadzania ich badań i pomiarów; 

5) zbierania i zabezpieczania dowodów dotyczących nielegalnego pobierania energii elektrycznej, 
naruszania przez Odbiorcę warunków używania układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz warunków 
Umowy, w szczególności wykonywania w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji fotograficznej. 

3. W razie nieobecności Odbiorcy albo jego organu uprawnionego do reprezentowania Odbiorcy lub osoby 
przez Odbiorcę upoważnionej przedstawiciele, o których mowa ust. 1 i 2 mogą okazać upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową pracownikowi Odbiorcy, znajdującemu się obiekcie, 
w którym dokonywana jest kontrola lub przywołanemu świadkowi. W takim przypadku upoważnienie 
doręcza się niezwłocznie Odbiorcy, nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli. 

4. W związku z przeprowadzaną kontrolą Odbiorca jest zobowiązany w szczególności do: 
1) umożliwienia wstępu upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa energetycznego, wraz z 

niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości i do pomieszczeń Odbiorcy w celu przeprowadzenia 
kontroli określonej powyżej, 

2) zapewnienia kontrolującym dostępu do urządzeń technicznych oraz wgląd do dokumentów i 
materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, 

3) udzielenia kontrolującym niezbędnych wyjaśnień. 
5. Przebieg przeprowadzonej kontroli Przedstawiciele określeni w ust. 1 przedstawiają w protokole kontroli 

sporządzonym zgodnie z przepisami prawa. 
 

§ 12 
1. Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej bez 

ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu u Odbiorcy w następujących 
przypadkach, gdy:  
1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej w 

rozumieniu Ustawy. W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej przez Odbiorcę, 
Przedsiębiorstwo energetyczne może pobierać podwyższone opłaty w wysokości określonej w 
Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji. 

2) Odbiorca zwleka z zapłatą za energię elektryczną albo świadczone usługi dystrybucji, co najmniej 30 
dni po upływie terminu płatności,  

3) Odbiorca nie wyraził zgody na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo rozliczeniowego w 
przypadkach określonych w Ustawie, 

4) Odbiorca uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Przedsiębiorstwa energetycznego, wraz z 
niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu przeprowadzenia kontroli 
określonej w § 12 lub w inny sposób uniemożliwia jej skuteczne przeprowadzenie. 
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2. Przedsiębiorstwo energetyczne wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej gdy w wyniku 
przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się 
u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska, 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne wznowi dostarczanie energii elektrycznej niezwłocznie, po ustaniu 
przyczyny wstrzymania jej dostarczania do Odbiorcy. Koszt wstrzymania i wznowienia dostarczania 
energii ponosi Odbiorca. 

4. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie oznacza utraty mocy przez Umowę i nie zwalnia 
Odbiorcy z obowiązku uiszczania opłat wynikających z Taryfy i Cennika ani nie oznacza zaprzestania 
dostarczania energii w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 

5. Ze względów technicznych wstrzymanie przez Przedsiębiorstwo energetyczne dostarczania energii 
elektrycznej zgodnie z niniejszym paragrafem powoduje równoczesne wstrzymanie odbioru energii z 
Mikroinstalacji. 

6. Przedsiębiorstwo energetyczne może ograniczyć pracę lub odłączyć od sieci Mikroinstalację w 
przypadku, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w Mikroinstalacji stanowi zagrożenie bezpieczeństwa 
pracy tej sieci. Uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, 
Przedsiębiorstwo energetyczne w pierwszej kolejności ogranicza proporcjonalnie do mocy 
zainstalowanej pracę Mikroinstalacji albo odłącza ją od sieci. Po ustaniu stanu zagrożenia 
bezpieczeństwa pracy sieci Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane niezwłocznie przywrócić 
stan poprzedni. 

 
 

§ 13 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie w 
zakresie szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści, chyba że szczególne postanowienia 
Umowy stanowią inaczej. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody  poniesione przez 
Odbiorcę z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa energetycznego, a w szczególności: 

a. za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Odbiorcę 
w tym zwłaszcza za skutki wstrzymania dostarczania energii elektrycznej zgodnie z 
postanowieniami Umowy,,  

b. za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej nie przekraczających 
dopuszczalnych przerw planowanych i nieplanowanych określonych w załączniku nr 1 do 
niniejszej Umowy, 

c. za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych awarią sieci i 
urządzeń będących własnością Odbiorcy,  

d. za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej związanych z wystąpieniem 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska,  

e. za skutki przerw w dostarczaniu energii elektrycznej powstałych na skutek działania automatyki 
sieciowej, niezbędnych przełączeń przy zmianie konfiguracji sieci,  

f. za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej wprowadzonych przez Radę 
Ministrów, przez Operatora Systemu Przesyłowego lub przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego posiadającego bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, do którego sieci 
jest przyłączona sieć Przedsiębiorstwo energetycznego.  

g. za skutki przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej do sieci Przedsiębiorstwa 
energetycznego wskutek awarii sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego posiadającego 
bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, do którego sieci jest przyłączona sieć 
Przedsiębiorstwa energetycznego, lub wskutek awarii sieci Operatora Systemu Przesyłowego. 
 

3. W przypadku wadliwego działania urządzeń Odbiorcy lub wadliwej eksploatacji urządzeń Odbiorcy - 
wystąpi awaria w sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego lub u innych odbiorców 
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przyłączonych do tej sieci - Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek 
powstałej awarii. 

4. Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne muszą być poprzedzone zmianą zapisów umowy w formie aneksu, pod 
rygorem zwolnienia Przedsiębiorstwa energetycznego z odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody. 

 
§ 14 

1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku z zawarciem 
oraz z realizacją Umowy, co do których dana Strona wyraźnie zastrzegła, że są poufne, oraz inne 
informacje wyraźnie zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron jako poufne - mają charakter poufny, w 
związku z czym nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek 
inny sposób w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

2. Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron 
w ujawnianiu informacji podmiotom działającym w imieniu Strony lub na zlecenie Strony przy 
wykonaniu Umowy lub w ramach normalnego prowadzenia przez Stronę swojej działalności (np. 
obsługa prawna, księgowa, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej), z zastrzeżeniem 
zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych informacji, oraz informacji na ujawnienie, których 
druga Strona wyrazi zgodę na piśmie lub informacji należących do informacji powszechnie znanych lub 
informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu 
dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez jej pracowników i zleceniobiorców. 

 

§ 15 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania informacji mogących mieć znaczenie dla 
prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej i jej eksploatacji, a także do 
przekazywania informacji niezbędnych do kształtowania i kalkulacji taryf oraz w zakresie informowania i 
obsługi odbiorców. Zakres, format, tryb i terminy przekazywania informacji określa IRiESD. 

2. Strony Umowy zobowiązane są do bezzwłocznego przekazywania informacji o zdarzeniach mogących 
mieć wpływ na bezpieczeństwo osób oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze 
Stron. 

3. Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do wymiany informacji związanych z realizacją Umowy wraz z 
zakresem udzielonego im upoważnienia zawiera Załącznik nr 2. Zmiana tych podmiotów oraz ich 
danych teleadresowych wymaga zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zawiadomienie odnosi swój skutek z chwilą 
jego doręczenia drugiej Stronie. 

 

 

§ 16 
1. Zgodnie z przepisami Ustawy Odbiorca wskazuje sprzedawcę rezerwowego dokonując jego wyboru 

spośród sprzedawców rezerwowych ujętych na liście publikowanej przez operatora systemu 
dystrybucyjnego. Konsekwencją dokonania takiego wyboru jest obowiązek zawarcia przez operatora 
systemu dystrybucyjnego w imieniu Odbiorcy umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą 
rezerwowym w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach Ustawy Prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi nowelizacjami (dalej: „Ustawa”) a w szczególności w art. 5aa 
Ustawy – na wypadek konieczności zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez Przedsiębiorstwo 
Energetyczne lub w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy. Obowiązek, zawarcia w/w umowy 
kompleksowej rezerwowej nie dotyczy Odbiorcy w okresie wstrzymania dostarczania energii 
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elektrycznej, o którym mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b Ustawy. Brak dokonania wyboru innego 
sprzedawcy rezerwowego niż Przedsiębiorstwo Energetyczne – oznacza, że sprzedawcą rezerwowym 
dla Odbiorcy jest Przedsiębiorstwo Energetyczne. 

2. Przedsiębiorstwo Energetyczne poinformuje Odbiorcę oraz sprzedawcę rezerwowego (o ile będzie nim 
inny podmiot niż Przedsiębiorstwo Energetyczne), o konieczności zaprzestania sprzedaży energii 
elektrycznej do Odbiorcy oraz przewidywanej dacie zaprzestania tej sprzedaży, jeśli jest znana lub 
możliwa do ustalenia przez Przedsiębiorstwo Energetyczne, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 
dni od dnia powzięcia przez Przedsiębiorstwo Energetyczne informacji o braku możliwości dalszego 
wywiązywania się z Umowy.  

3. Przedsiębiorstwo Energetyczne publikuje na swojej stronie internetowej http://www.zeblach.pl oraz 
udostępnia w swojej siedzibie aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową 
odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego, wraz z informacją o 
adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej. 

4. Odbiorca może wskazać, jako sprzedawcę rezerwowego tylko sprzedawcę wymienionego na liście 
sprzedawców rezerwowych, o której mowa w ust. 3.  

5. Wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą rezerwowym nie może być Przedsiębiorstwo Energetyczne. 
Wymóg, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy przypadku gdyby na obszarze, na którym 
Przedsiębiorstwo Energetyczne pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego jest tylko jeden 
podmiot pełniący funkcję sprzedawcy rezerwowego, którym jest Przedsiębiorstwo Energetyczne. 

6. Z uwzględnieniem postanowień powyżej - Odbiorca wskazuje, że wybranym przez niego sprzedawcą 
rezerwowym jest: Przedsiębiorstwo Energetyczne.  

7. Odbiorca wyraża zgodę i upoważnia Przedsiębiorstwo Energetyczne do zawarcia na jego rzecz i w jego 
imieniu umowy kompleksowej energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym (dalej: umowa 
kompleksowa rezerwowa) wskazanym przez Odbiorcę, na warunkach określonych przez sprzedawcę 
rezerwowego. Przedsiębiorstwo Energetyczne jest uprawnione do udzielenia w tym zakresie dalszego 
umocowania swoim pracownikom. 

8. Jeżeli wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą rezerwowym jest Przedsiębiorstwo Energetyczne – to 
Odbiorca upoważnia Przedsiębiorstwo Energetyczne do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy 
kompleksowej rezerwowej z tym samym Przedsiębiorstwem Energetycznym jako sprzedawcą 
rezerwowym. 

9. Przedsiębiorstwo Energetyczne będzie upoważnione do zawarcia umowy kompleksowej rezerwowej ze 
sprzedawcą rezerwowym - w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie oraz IRiESD. 

10. Umowa kompleksowa rezerwowa zawarta ze sprzedawcą rezerwowym obowiązuje od dnia zaprzestania 
wykonywania niniejszej umowy i zawierana jest na czas nieokreślony. W przypadku wskazania przez 
Odbiorcę jako sprzedawcy rezerwowego Przedsiębiorstwa Energetycznego treść umowy sprzedaży 
rezerwowej będzie zgodna z aktualnym wzorcem umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej 
stosowanym przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i zgodnie z aktualnym Cennikiem rezerwowej 
sprzedaży energii elektrycznej publikowanym przez Przedsiębiorstwo Energetyczne na swojej stronie 
internetowej. 

11. Umowa kompleksowa rezerwowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetycznym i Odbiorcą może ulec 
rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia Stron lub w drodze wypowiedzenia przez 
Odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 
następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy 
czym Odbiorca może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania. Odbiorca nie może zostać obciążony 
przez Przedsiębiorstwo Energetyczne kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej umowy. 

12. Umowa kompleksowa rezerwowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetycznym i Odbiorcą 
będzie mogła być rozwiązana przez Przedsiębiorstwo energetyczne ze skutkiem natychmiastowym – w 
przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po 
upływie terminu płatności. 
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13. Umowa kompleksowa rezerwowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetycznym i Odbiorcą 
także traci moc z chwilą rozpoczęcia realizacji obowiązującej i prawidłowo zgłoszonej do 
Przedsiębiorstwa energetycznego umowy sprzedaży z wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą 
umożliwiającej rozpoczęcie sprzedaży przez wybranego sprzedawcę. 

14. Przedsiębiorstwo Energetyczne informuje Odbiorcę o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy 
kompleksowej rezerwowej, przyczynach zawarcia tej umowy, osobie i danych teleadresowych 
sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków 
umowy kompleksowej rezerwowej, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. 

15. Przedsiębiorstwo Energetyczne przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy rezerwowemu dane 
dotyczące ilości zużytych przez Odbiorcę energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 
sprzedaży rezerwowej na podstawie umowy kompleksowej rezerwowej Odbiorcy, w celu umożliwienia 
dokonania rozliczeń z Odbiorcą.  

16. W przypadku gdyby umowa kompleksowa rezerwowa przestanie obowiązywać lub ulegnie rozwiązaniu, 
a Odbiorca nie będzie posiadał obowiązującej i prawidłowo zgłoszonej do Przedsiębiorstwa 
energetycznego umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą umożliwiającej 
rozpoczęcie sprzedaży przez wybranego sprzedawcę, to z chwilą utraty mocy przez umowę 
kompleksową rezerwową Przedsiębiorstwo Energetyczne fizycznie zaprzestanie dostarczania energii 
elektrycznej do Odbiorcy. Jeżeli fizyczne zaprzestanie dostarczania energii elektrycznej nastąpi z 
opóźnieniem w stosunku do daty utraty mocy umowy kompleksowej rezerwowej, to rozliczenie z tytułu 
energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcę w tym okresie nastąpi na zasadach wynikających z umowy 
kompleksowej rezerwowej. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdyby Odbiorca swoim działaniem lub 
zaniechaniem uniemożliwił Przedsiębiorstwu Energetycznemu fizyczne wyłączenie Odbiorcy. W tym 
ostatnim przypadku rozliczenie zostanie dokonane według zasad określonych w Taryfie dla 
nielegalnego pobierania energii elektrycznej. 

17. W przypadku gdy Przedsiębiorstwo energetyczne zaprzestało sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy a 
sprzedawca rezerwowy wskazany przez Odbiorcę nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży 
rezerwowej to Przedsiębiorstwo Energetyczne, działając w imieniu i na rzecz Odbiorcy, zawiera ze 
sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową. Z uwagi na fakt, iż Przedsiębiorstwo Energetyczne na 
obszarze na którym pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego – pełni także funkcję sprzedawcy 
z urzędu – to w takim przypadku Odbiorca upoważnia Przedsiębiorstwo Energetyczne do zawarcia w 
imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy kompleksowej z tym samym Przedsiębiorstwem Energetycznym 
jako sprzedawcą z urzędu. 

18. Umowa kompleksowa, o której mowa w ust. 17 jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od 
dnia zaprzestania wykonywania niniejszej umowy albo zaprzestania wykonywania umowy 
kompleksowej rezerwowej lub niepodjęcia sprzedaży przez sprzedawcę rezerwowego. 

19. Przedsiębiorstwo Energetyczne informuje Odbiorcę o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy, o 
której mowa w ust. 17, przyczynach zawarcia tej umowy, osobie i danych teleadresowych sprzedawcy 
rezerwowego, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. 

 
 

 
§ 17 

1. Umowa  może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia z ważnych przyczyn, a w szczególności z uwagi na zaprzestanie lub ograniczenie zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W dniu upływu okresu obowiązywania Umowy - Odbiorca  zobowiązany jest do umożliwienia odczytu 
końcowego oraz  demontażu układów pomiarowo-rozliczeniowych, chyba że Odbiorca jest właścicielem 
układów pomiarowo-rozliczeniowych 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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4. W przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do nieruchomości/obiektu do którego dostarczana 
jest energia elektryczna, Przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione jest do rozwiązania z Odbiorcą 
niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

5. Odbiorca zobowiązany jest poinformować Przedsiębiorstwo Energetyczne z jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem o zamiarze opuszczenia nieruchomości/obiektu, do którego dostarczana jest energia 
elektryczna. Jeżeli z oświadczenia o zamiarze opuszczenia nieruchomości/obiektu nie będzie wynikać nic 
innego oświadczenie takie będzie traktowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne, jako oświadczenie 
Odbiorcy o rozwiązaniu niniejszej umowy w zakresie dotyczącym danej nieruchomości/obiektu z dniem 
opuszczenia nieruchomości/obiektu. Oświadczenie takie nie zwalnia Odbiorcę z obowiązku uiszczania 
opłat wynikających z Taryfy i Cennika do końca okresu wypowiedzenia. 

6. Zaniechanie poboru energii elektrycznej lub zbycie nieruchomości lub innego obiektu do którego 
dostarczana jest energia elektryczna, nie zwalnia Odbiorcy z jego obowiązków wynikających z Umowy 
oraz obowiązku uiszczania na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego opłat wynikających z 
obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej i Cennika. 

7. Umowa może być ponadto rozwiązana przez Przedsiębiorstwo energetyczne ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy: 

a. Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi dystrybucji. co najmniej 30 dni po upływie 
terminu płatności,  

b. Odbiorca nie wykonuje któregokolwiek ze swoich obowiązków określonych w § 1 lub § 8 
niniejszej Umowy. 

c. Odbiorca pobiera energię elektryczną z całkowitym lub częściowym  pominięciem układów 
pomiarowo-rozliczeniowych lub dokonał w nich zmian  zniekształcających  wyniki pomiaru, 

d. Odbiorca będąc właścicielem układu pomiarowego lub jego elementu nie usunął jakiejkolwiek 
niesprawności tego układu pomiarowego lub elementu - przez okres miesiąca od dnia wykrycia 
tej niesprawności, pomimo uprzedniego wyznaczenia Odbiorcy 14-dniowego dodatkowego 
terminu do usunięcia tej niesprawności, 

e. Urządzenia Odbiorcy zakłócają dostarczanie energii elektrycznej innym odbiorcom przyłączonym 
do sieci dystrybucyjnej a Odbiorca nie zastosował się do pisemnego wezwania skierowanego 
przez Przedsiębiorstwo energetyczne, informującego w swojej treści o zakłóceniach, których 
jako przyczynę stwierdzono działanie urządzeń Odbiorcy oraz wskazującego termin 3 dni 
roboczych na usunięcie tych zakłóceń,  

f. Odbiorca pobrał moc większą od mocy przyłączeniowej, 
g. Odbiorca uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Przedsiębiorstwa energetycznego, 

wraz z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu 
przeprowadzenia kontroli określonej w § 11 lub w inny sposób uniemożliwia jej skuteczne 
przeprowadzenie, 

h. Odbiorca utrzymuje nieruchomość/obiekt w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu 
sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa energetycznego, pomimo uprzedniego wyznaczenia 
Odbiorcy 14-dniowego terminu do zmiany sposobu utrzymania nieruchomości/obiektu, 

i. Odbiorca, pomimo prawidłowego powiadomienia, nie dostosował swoich urządzeń i instalacji do 
zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju 
przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci, pomimo uprzedniego wyznaczenia 
Odbiorcy dodatkowego 14-dniowego terminu do powyższego dostosowania, 

j. Odbiorca nie stosuje się do aktualnie obowiązującej IRiESD lub nie wykonuje innych obowiązków 
określonych w Umowie lub w przepisach prawa, pomimo uprzedniego wyznaczenia Odbiorcy 
odpowiedniego, co najmniej 14-dniowego terminu do ich wykonania. 

k. Odbiorca w inny sposób rażąco naruszył warunki Umowy. 
8. Z chwilą utraty mocy przez Umowę – Przedsiębiorstwo energetyczne zaprzestaje dostarczania energii 

elektrycznej. 
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9. Jeżeli w okresie pomiędzy utratą mocy przez niniejszą Umowę, a chwilą fizycznego odłączenia Odbiorcy 
od sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa energetycznego – Odbiorca pobierze z sieci 
dystrybucyjnej energię elektryczną – to Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Przedsiębiorstwu 
energetycznemu odszkodowania w wysokości wartości energii pobranej z sieci w okresie po utracie 
mocy przez niniejszą Umowę, która to wartość będzie ustalona zgodnie z Cennikiem obowiązującym 
przed dniem utraty mocy przez Umowę.  Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy Odbiorca swoim 
działaniem lub zaniechaniem uniemożliwił Przedsiębiorstwu energetycznemu odłączenie 
nieruchomości/obiektu od sieci elektroenergetycznej. W tym ostatnim przypadku stosuje się zasady 
rozliczeń dotyczące nielegalnego pobierania energii elektrycznej. 

10. Utrata mocy przez Umowę w szczególności wskutek jej rozwiązania lub wypowiedzenia - nie powoduje 
utraty mocy ust. 9 niniejszego paragrafu. 

 
 

§ 18 

1. Umowa może być ponadto rozwiązana przez Przedsiębiorstwo energetyczne w części dotyczącej 
świadczenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne na rzecz Odbiorcy usługi w zakresie rozliczenia energii 
elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa 
energetycznego wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby 
własne przez Odbiorcę wytwarzającego energię elektryczną w Mikroinstalacji ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy: 
1) Przedsiębiorstwo energetyczne utraciło status sprzedawcy zobowiązanego w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; 
2) Odbiorca utracił tytuł prawny do Mikroinstalacji albo zakończył wytwarzanie energii elektrycznej 

za jej pomocą. 
2. Umowa traci moc w części dotyczącej świadczenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne na rzecz 

Odbiorcy usługi w zakresie rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci 
elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa energetycznego wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej 
sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez Odbiorcę wytwarzającego energię elektryczną w 
Mikroinstalacji - ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdyby Odbiorca zwiększył moc 
zainstalowaną Mikroinstalacji powyżej 50 kW co spowodowałoby utratę przez urządzenia Odbiorcy 
charakteru prawnego mikroinstalacji w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii.   

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 - jeżeli Odbiorca nie dopełniłby wynikających z przepisów prawa 
obowiązków pozwalających na eksploatację takiej - nie będącej już mikroinstalacją -  instalacji 
wytwórczej (np. wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, albo uzyskanie koncesji na 
wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł, oraz zawarcie adekwatnych do zmienionego stanu 
faktycznego umów z Przedsiębiorstwem energetycznym, sprzedawcą oraz podmiotem odpowiedzialnym 
za bilansowanie handlowe), a pomimo to – mimo utraty mocy przez niniejszą umowę Odbiorca 
wprowadzałby energię do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego - to wówczas energia elektryczna 
wprowadzona przez Odbiorcę do sieci byłaby traktowana jako wprowadzona nielegalnie, i jako taka - 
nie mogłaby być przedmiotem sprzedaży a z tytułu jej wprowadzania do sieci Przedsiębiorstwa 
energetycznego – Odbiorcy nie przysługiwałyby jakiekolwiek roszczenia wobec Przedsiębiorstwa 
energetycznego. 

  
§ 19 

 
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zastrzega sobie, że w przypadku zmiany przepisów Taryf, Cennika oraz 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego, na które powołuje 
się Umowa, ulegają automatycznie zmianie odpowiednie postanowienia Umowy bez potrzeby 
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stosowania aneksów, co nie wyklucza obowiązku Stron do zawarcia aneksu do umowy w celu usunięcia 
lub zmiany nieaktualnych postanowień Umowy. Jednakże: 

a) Taryfa Przedsiębiorstwa energetycznego, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki oraz jest ogłaszana w biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki wchodzi w życie 
w terminie określonym przez Przedsiębiorstwo energetyczne w granicach przewidzianych w Ustawie 
– Prawo energetyczne. O ile ze szczególnego oświadczenia Przedsiębiorstwa energetycznego nie 
będzie wynikać nic innego - Taryfa Przedsiębiorstwa energetycznego, która podlega zatwierdzeniu 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wejdzie w życie 15 dnia od ogłoszenia w biuletynie 
Urzędu Regulacji Energetyki. W takim przypadku Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy 
w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o wprowadzeniu do stosowania nowej lub zmienionej 
Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 
Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku stosowania cen i stawek opłat 
określonych w nowej Taryfie w okresie wypowiedzenia. 

b) Zmiana Cennika Przedsiębiorstwa energetycznego wiąże Odbiorcę jeżeli nie złożył oświadczenia o 
wypowiedzeniu niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej umowy może być złożone w terminie miesiąca od dnia 
opublikowania nowego Cennika na stronie internetowej http://www.zeblach.pl. Nowy Cennik 
wchodzi w życie w terminie miesiąca od dnia jego opublikowania na stronie internetowej 
http://www.zeblach.pl, chyba, że Odbiorca złożył ww. oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej 
umowy. W takim wypadku – do końca okresu obowiązywania Umowy – obowiązuje Cennik 
dotychczasowy. 

c) IRIESD jest częścią niniejszej umowy. IRIESD, wchodzi w życie od momentu jej zamieszczenia jej 
stronie internetowej Przedsiębiorstwa energetycznego http://www.zeblach.pl oraz udostępnienia w 
siedzibie Przedsiębiorstwa energetycznego do publicznego wglądu, chyba że z treści IRiESD 
wynikać będzie inna data. Przedsiębiorstwo energetyczne nie jest zobowiązane do odrębnego 
informowania o wprowadzeniu nowej IRiESD lub zmianach w IRiESD ani do przesyłania Odbiorcy 
IRiESD w formie pisemnej. W takim przypadku Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w 
terminie 14 dni od dnia zamieszczenia nowej lub zmienionej IRiESD na stronie internetowej 
Przedsiębiorstwa energetycznego, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenie, ze 
skutkiem na koniec miesiąca. Jeżeli okres wypowiedzenia zakończy się po wejściu w życie nowej lub 
zmienionej IRiESD - wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku stosowania IRiESD w 
nowym lub zmienionym brzmieniu w okresie wypowiedzenia. 

2. O wprowadzeniu nowej Taryfy – Przedsiębiorstwo energetyczne powiadomi także Odbiorcę - pisemnie 
przesyłając mu Taryfę lub  wyciąg z jej treści w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od daty wejścia 
w życie nowej Taryfy. 

3. IRiESP, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wchodzi w życie z 
chwilą jej ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki chyba że z jej treści lub z decyzji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki wynikać będzie inny termin jej wejścia w życie. 

4. Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy mające wpływ na wykonanie niniejszej Umowy przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne muszą być poprzedzone zmianą zapisów Umowy w formie aneksu, pod 
rygorem zwolnienia Przedsiębiorstwa energetycznego z odpowiedzialności za wszelkie powstałe szkody. 

 
 

§ 20 
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Ustawy Prawo Energetyczne, 

postanowienia rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy z Umową związane. 

2. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie powoduje nieważności całej umowy 
a jedynie tego punktu, którego dotyczy. W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić 
nieważne lub nieskuteczne postanowienia takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w 

http://www.zeblach.pl/
http://www.zeblach.pl/
http://www.zeblach.pl/
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swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Umowy. Dotyczy to również sytuacji, 
gdy w Umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie Umowy okaże się niewykonalne. 

3. Zawiadomienia oraz korespondencja, wymagana niniejszą Umową, oraz wszelkie oświadczenia 
związane z Umową będą kierowane na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy, chyba, że 
Strona poinformuje drugą stronę na piśmie (pod rygorem nieważności) o zmianie swojego adresu. 
Jednakże Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo dokonywać wszelkich doręczeń do Odbiorcy pod 
adres, w którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej zgodnie z niniejszą Umową.  

4. Każdy przypadek odmowy przyjęcia przesyłki pod adresem, w którym znajduje się miejsce 
dostarczania energii elektrycznej - przez osoby przebywające w tym lokalu za zgodą Odbiorcy - 
będzie traktowany jako skuteczne doręczenie do Odbiorcy, na podstawie stosownego protokołu 
odmowy przyjęcia  przesyłki  - sporządzonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. 

5. Odbiorca oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.). 

6. Przedsiębiorstwo Energetyczne oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.). 
 

 
 

§ 21 

1. Kwestie sporne mogą być przedmiotem sporu sądowego dopiero po wyczerpaniu trybu reklamacji. 
Tryb reklamacji uznaje się za wyczerpany w razie odmowy uwzględnienia reklamacji przez 
Przedsiębiorstwo energetyczne lub w razie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamacje 
przekraczającego terminy określone w ust. 1. 

2. Spory powstające przy wykonaniu niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Przedsiębiorstwa energetycznego chyba, że rozstrzygnięcie sporu leży w kompetencji 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.. 

 
 

§ 22 

Polityka Prywatności Przedsiębiorstwa energetycznego, której integralną część stanowią informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych dotyczących Odbiorcy i personelu Odbiorcy, zawarte są na 
stronie https://www.zeblach.pl/ w zakładce RODO. Podpisując niniejszą Umowę Odbiorca oświadcza, że 
zapoznał się z dokumentami wymienionymi w zdaniu poprzednim. Ponadto Odbiorca zobowiązuje się do 
zapoznania z powyższymi dokumentami osób wchodzących w skład personelu Odbiorcy, które mają lub 
będą mieć jakikolwiek związek z realizacją niniejszej Umowy, w tym zwłaszcza kontakt z Przedsiębiorstwem 
Energetycznym. 

 
 

§ 23 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem ....................... i została zawarta na okres do dnia ……………….. r. z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Jeżeli żadna ze Stron Umowy nie złoży drugiej Stronie - najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu 
określonego w ust. 1 - oświadczenia obejmującego wolę zakończenia okresu obowiązywania Umowy z 
upływem tego terminu, to Strony zgodnie przyjmują, iż okres obowiązywania Umowy uległ przedłużeniu 
o jeden rok kalendarzowy.  

3. Termin obowiązywania umowy określony zgodnie z ust. 2 będzie ulegać kolejnemu przedłużeniu o 
okresy kolejnych lat kalendarzowych na zasadach określonych w ust. 2 stosowanym odpowiednio. 



 

 20 

4. Wszelkie zmiany w treści Umowy jak i oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem 
Umowy, wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

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

6. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
-  Załącznik nr 1: Charakterystyka Energetyczna Odbioru; 
- Załącznik nr 2: Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do występowania w imieniu Stron oraz 
wymiany informacji związanych z realizacją Umowy wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia. 

 
 

 
 
 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ODBIORCA: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….    ……………………………………… 
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 Załącznik Nr 1 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej  i świadczenia usług dystrybucyjnych 

z dnia ....................  Nr ........ /TL/202… 

 
Charakterystyka Energetyczna Odbioru  

 

1. Nazwa nieruchomości/obiektu: ....................  

2. Adres i Nr telefonu nieruchomości/ obiektu: 
......................................................................................................................................... 

3. Nazwa Odbiorcy (Płatnika), adres i Nr telefonu 

...................................................................................................................................................................

..............  

4. Techniczne warunki przyłączenia o znaku : ......... 
5. Grupa przyłączeniowa, do której zakwalifikowany jest obiekt Odbiorcy, zgodnie z § 3 Rozp. Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.)  zgodnie z tabelą 8.1 poniżej. 

6. Grupa taryfowa (grupa Odbiorców, dla których określono jednolite ceny i stawki opłat w Taryfie dla 
energii elektrycznej), której kryteria spełnia Odbiorca i w której jest rozliczany – zgodnie z tabelą 8.1 
poniżej. 

7. Wielkości mocy. 
7.1. Definicje  

a) moc umowna – określona w umowie wartość nie mniejsza niż wyznaczona jako wartość 
maksymalna ze średniej wartości mocy w okresie 15 minut. Moc ta określana może być łącznie dla 
kilku miejsc dostarczania objętych sumującym układem pomiarowo-rozliczeniowym z 
uwzględnieniem współczynników odzwierciedlających specyfikę układu zasilania Odbiorcy o ile taki 
współczynnik został określony w umowie. W takim przypadku Przedsiębiorstwo energetyczne 
dokonuje obliczenia wartości mocy umownej jako iloczyn określonej mocy zamawianej oraz 
powyższego współczynnika. W przeciwnym wypadku moc umowna jest określana bez 
uwzględnienia tego współczynnika, ale odrębnie dla poszczególnych miejsc dostarczania, 

b) moc przyłączeniowa - moc czynna określona odrębnie dla danego miejsca dostarczania, której nie 
może przekroczyć rejestrowana przez wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego średnia 
wartość mocy czynnej w okresach piętnastominutowych w tym miejscu dostarczania. W razie 
zaistnienia takiego przekroczenia - Przedsiębiorstwo energetyczne: 

1) nie odpowiada za niedotrzymanie standardów jakościowych dostarczanej energii, 
2) ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do zaprzestania 

dostarczania energii elektrycznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Odbiorcy. 
c) moc minimum technicznego przy dwudziestym stopniu zasilania – minimalna moc czynna określona 

jako średnia wartość tej mocy w poszczególnych okresach 15-minutowych, której nie zapewnienie 
może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów 
technologicznych. 

7.2. Odbiorca przyłączony do sieci zamawia moc umowną na rok kalendarzowy - dla każdego przyłącza, w 
wysokości odpowiadającej największemu przewidywanemu 15-minutowemu obciążeniu czynnemu w 
całym roku kalendarzowym. Moc umowną należy zamawiać do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego 
roku, w którym nastąpi zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji. Przy braku 
zamówienia, do rozliczeń przyjmuje się moc umowną zamówioną w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok objęty zamówieniem.  

7.3. Zmiana mocy umownej może nastąpić po uprzednim dostosowaniu przez Odbiorcę układów 
pomiarowo-rozliczeniowych do nowej (zmienionej) mocy ze względu na własności metrologiczne 
zainstalowanych przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej. na warunkach określonych 
przez Przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z obowiązującą Taryfą dla energii elektrycznej. 
Maksymalna moc umowna, którą może zamówić Odbiorca, bez konieczności zmiany warunków 
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przyłączenia – jest równa mocy przyłączeniowej. Zmiana mocy umownej w trakcie obowiązywania 
taryfy wymaga zgody Przedsiębiorstwa energetycznego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, kiedy 
moc umowna jest obniżana - w rozliczeniach za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
składnik stały stawki sieciowej zwiększa się o 10% dla całego okresu objętego korektą. 

7.4. Odbiorca określa, następujące wielkości: 
łączna moc przyłączeniowa: ........ kW 
łączna moc umowna: ............... kW 
Wartość  mocy umownej dla poszczególnych miejsc dostarczania - określa tabela w ust. 8. 

 
8. Miejsca dostarczania energii elektrycznej: 
Tabela 1.  

Lp
. 

Obiekt 

Miejsce 
dostarczania 

energii 
elektrycznej / 

miejsce 
zainstalowania 

układu 
pomiarowo- 

rozliczenioweg
o 

Grupa 
przyłącze
niowa/ 

Napięcie 
zasilania 

(kV) 

Grupa 
taryfo

wa 

Układ 
pomiarowo-
rozliczeniowy 

Moc 
umowna 

(kW) 

Moc 
przyłącze

niowa 
(kW) 

Moc 
minimum 

techniczneg
o przy 20 
stopniu 
zasilania 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 

 ............
.. 

............... ......... ......... ............... ............
.. 

.............. ............... 
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8.1. Rodzaj i wielkość zabezpieczeń na zasilaniu po stronie Przedsiębiorstwa energetycznego ..................., 

po stronie Odbiorcy .................... 
8.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej (należy przez to rozumieć punkt w sieci, do którego 

Przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną będący jednocześnie miejscem jej 
odbioru - nie należący już do sieci Przedsiębiorstwa energetycznego)   
.................................................................................................................. 

8.3. Czasy dopuszczalnych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: 

 łączny czas trwania w ciągu roku nieplanowanych przerw długich i bardzo długich w dostarczaniu 
energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego, liczony dla 
poszczególnych wyłączeń od momentu zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego 
przywrócenia, ustalony przez Strony Umowy nie może przekroczyć 48 godzin, przy czym czas 
trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii nie może przekroczyć 24 godzin, 

 łączny czas trwania w ciągu roku planowanych przerw długich i bardzo długich w dostarczaniu 
energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego, liczony dla 
poszczególnych wyłączeń od momentu braku zasilania do jego przywrócenia, ustalony przez Strony 
Umowy nie może przekroczyć 35 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w 
dostarczaniu energii nie może przekroczyć 16 godzin, 

 do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza się okresów 
wyłączeń awaryjnych będących następstwem awarii lub zakłóceń w instalacji należącej do 
Odbiorcy, jak również okresów wyłączeń będących następstwem przekroczenia parametrów 
określonych w pkt. 8 z przyczyn dotyczących Odbiorcy, 

 w przypadku zasilania obiektu Odbiorcy z więcej niż jednego przyłącza, za czas przerw w 
dostarczaniu energii elektrycznej uważa się brak zasilania na wszystkich przyłączach jednocześnie, 

8.4. Współczynnik tg  wynosi w strefie całodobowej 0,4 
 
8.5. Inne dane: 

Napięcie sieci wewnętrznych Odbiorcy w kV ..........  

System ochrony od porażeń po stronie S/n: uziemienie ochronne* 
 N/n: szybkie wyłączenie napięcia* 

 
9. Szczegółowe zasady rozliczeń w przypadku korzystania z sumującego układu pomiarowo 
rozliczeniowego. 
9.1. W związku z korzystaniem przez Odbiorcę z sumującego układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
umożliwiającego kontrolę mocy pobranej, Strony postanawiają, iż moc umowna określona będzie łącznie 
dla miejsca zainstalowania sumującego układu pomiarowo-rozliczeniowego – w odniesieniu do miejsc 
dostarczania o jednakowym poziomie napięcia, objętych tym układem sumującym. Moc ta określona będzie 
z uwzględnieniem współczynnika odzwierciedlającego specyfikę układu zasilania Odbiorcy, tj. współczynnika 
„k” określonego w ust. 9.3. Z uwagi na powyższe dla przyłączy objętych układem sumującym: 
9.1.1. moc umowna – oznacza moc czynną pobieraną określoną w niniejszej umowie jako wartość nie 

mniejsza niż wyznaczona jako wartość maksymalna ze średniej wartości mocy w okresie 15 minut, z 
uwzględnieniem współczynnika  „k”. 

9.1.2. moc zamawiana – oznacza moc czynną pobieraną, określoną w niniejszej umowie jako wartość nie 
mniejsza niż wyznaczona jako wartość maksymalna ze średniej wartości mocy w okresie 15 minut, 
bez uwzględniania współczynnika „k”. 

9.1.3. moc pobrana – oznacza - pomnożoną przez współczynnik „k” - rejestrowaną przez wskazania układu 
pomiarowo-rozliczeniowego średnią wartość mocy czynnej pobieranej w okresach 
piętnastominutowych.  

9.1.4. Nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną są wyznaczane jako: 
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9.1.4.1. różnica wartości maksymalnej mocy pobranej w każdej godzinie okresu rozliczeniowego i wartości 
mocy umownej, o ile wartość ta jest liczbą dodatnią, lub  

9.1.4.2. różnica wartości maksymalnej mocy pobranej w okresie rozliczeniowym i wartości mocy umownej, 
o ile wartość ta jest liczbą dodatnią. Ten sposób określenia nadwyżki mocy pobranej ponad moc 
umowną znajduje zastosowanie, jeżeli urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na 
ustalenie i pobranie przez Przedsiębiorstwo energetyczne danych dotyczących wartości średniej 
mocy w poszczególnych okresach 15 minutowych w ciągu miesiąca. 

9.2. Opłatę za przekroczenie mocy umownej oblicza się zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Taryfy 
Przedsiębiorstwa energetycznego - dla miejsca zainstalowania sumującego układu pomiarowo-
rozliczeniowego (a zatem łącznie miejsc dostarczania, objętych tym układem sumującym) - przyjmując za 
podstawę dane dotyczące przekroczeń mocy umownej ustalone przy pomocy układu sumującego. Opłata ta 
będzie ustalana w oparciu o: 

9.2.1. sumę dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną, gdy 
nadwyżki te są ustalane zgodnie z pkt. 9.1.4.1. powyżej, lub 

9.2.2. dziesięciokrotność nadwyżki ustalonej zgodnie z pkt. 9.1.4.2. powyżej, gdy nadwyżki mocy 
pobranej ponad moc umowną są ustalane zgodnie z tym punktem. 

9.3. Wysokość współczynnika „k” odzwierciedlającego specyfikę układu zasilania Odbiorcy stanowiącego 
mnożnik mocy zamawianej - ustala się zgodnie z zależnością: 

k = 0,2 + 0,5*
P
P

zi

i

c



 









1

1

 

gdzie: 

P – moc zamawiana , w kW,  

Pzi – przepustowość mocowa (w kW) każdego z c przyłączy określonych w umowie o świadczenie 
usług dystrybucyjnych, za pomocą których odbiorca jest przyłączony do sieci, przy czym jeśli 
dla dowolnego z c przyłączy zachodzi zależność Pzi > P, przyjmuje się Pzi = P, 

9.4. Jeżeli wskutek awarii w sieci Przedsiębiorstwa energetycznego lub wyłączenia lub załączania urządzeń 
elektroenergetycznych na potrzeby Przedsiębiorstwa energetycznego wzrasta suma mocy podlegającej 
opłacie, opłatę za przekroczenie mocy oblicza się jedynie od wartości przekraczającej łączną moc umowną 
(tj. moc umowną z uwzględnieniem współczynnika „k” nie pomniejszonego wskutek obniżenia lub utraty 
przepustowości mocowej przez przyłącze objęte awarią), z wyjątkiem sytuacji, w której awaria w sieci lub 
wyłączenie urządzeń nastąpiły w wyniku przeciążeń lub zakłóceń spowodowanych pracą urządzeń Odbiorcy.  
 
 
10. Osoba(y) upoważniona przez Odbiorcę do wydawania i przyjmowania poleceń ruchowych:  

imię i nazwisko: ..................................................................... nr telefonu: ................... 
imię i nazwisko: ..................................................................... nr telefonu: ................... 
imię i nazwisko: ..................................................................... nr telefonu: ................... 

 
Zmiana ww. osób nie wymaga zmiany umowy i następuje w formie pisemnego (pod rygorem 
nieważności) oświadczenia składanego Przedsiębiorstwu energetycznemu przez Odbiorcę. 

 
 
 
Sporządzono w dniu ................... 
 
  ODBIORCA: 



 

 25 

Załącznik Nr 2 do Umowy świadczenia usług dystrybucyjnych 

z dnia ....................  Nr ………/TL/2020 

Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do występowania w imieniu Stron 
oraz wymiany informacji związanych z realizacją Umowy wraz z zakresem udzielonego im 

upoważnienia. 
 

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 

Waldemar Bulla 
tel./fax: 77 488 68 73/ 77 488 67 90 

e-mail: Waldemar.bulla@pcc.eu 

Sobiesław Metzgier 
tel./fax: 77 488 67 74/ 77 488 67 90 

e-mail: sobieslaw.metzgier@pcc.eu 

 
Wykaz osób uprawnionych do wydawania i przyjmowania poleceń ruchowych ze strony PCC ENERGETYKA 
BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
 

Waldemar Bulla Kier. Wydz. Dystrybucji Mediów  tel. 77488-68-73 

Sobiesław Metzgier Mistrz Wydz. Rozdzielni i Sieci 77488-67-74 

Jerzy Próżny 

Brygadzista Dyżurny 
 

77488-63-37 

Andrzej Kelm 

Mirosław Bołdak 

Dariusz Golicz 

Piotr Pelc 

Dyżurny R-783 
Adrian Kłosek 

Eryk Mikolasz 

Rudolf Chwałek 

Joachim Piegza 

Dyżurny R-702 77488-66-60 
Bernard Kośmider 

Ryszard Prażuch 

Aleksander Marek 

 
………………………………………….. 

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
tel./fax:  

e-mail:  

 
Wykaz osób uprawnionych do wydawania i przyjmowania poleceń ruchowych ze strony 
……………………………….. 
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Załącznik Nr 3  

do Umowy sprzedaży energii elektrycznej  i świadczenia usług dystrybucyjnych 

z dnia ....................  Nr ........ /TL/2018 

 
Dane i wymogi techniczne Mikroinstalacji 


