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GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI 

DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ  

nr ...................  

 
 

Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (zwana dalej „Umową”) została zawarta 

w ......................., dnia ................................... roku, pomiędzy: 

 

.............................................................................................. z siedzibą w ........................... przy 

ul. ......................................, ....-......... ..........................., o numerze NIP: ................................, wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .............................., ...... Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................., kapitał zakładowy 

równy: ................................................. zł, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości: ........................,00 

zł/kapitał zakładowy wpłacony w całości
1
, zwanym dalej „OSD”, reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................ 

2. ................................................................................................ 

a 

............................................................................................. z siedzibą w ........................... przy 

ul. .................................., ....-......... ..........................., o numerze NIP: ................................, wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................., ...... Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, kapitał zakładowy równy: 

........................ zł kapitał zakładowy wpłacony w wysokości: ........................,00 zł/kapitał zakładowy 

wpłacony w całości
1
, zwanym dalej „Sprzedawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................ 

2. ................................................................................................ 

 

Każda ze stron Umowy może być zamiennie nazywana Stroną, łącznie Stronami 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że: 

 działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej Strony w zakresie zaciągania 

zobowiązań wynikających z Umowy, 

 Umowa jest zawarta przez Strony w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności z obowiązującym prawem, 

 na okoliczność potwierdzenia umocowania do zaciągania zobowiązań przez ww. reprezentantów Stron, 

jest Załącznik 8 do Umowy zawierający aktualne na dzień podpisania Umowy odpisy z Krajowego 

Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo o ile jest wymagane każdej ze Stron. 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią w szczególności: 

                                                 

 
1 Dotyczy spółek akcyjnych, niepotrzebne skreślić. 
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1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 

z późniejszymi zmianami), zwana dalej „Ustawą”, wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie delegacji zawartych w Ustawie; 

2) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (zwana dalej „IRiESD”); 

3) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (zwana dalej „IRiESP”); 

4) taryfa OSD; 

5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93, 

z późniejszymi zmianami – dalej „Kodeks cywilny”). 

 Akty prawne i dokumenty, o których mowa powyżej będą stosowane przez Strony także w wersjach 

odpowiednio zmienionych lub zastąpionych nowymi aktami. 

2. Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz zobowiązują się do przestrzegania przepisów oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

3. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w Umowie, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane, posiadają 

znaczenie określone w przepisach i dokumentach przywołanych w ust. 1.  

4. Aktualne IRiESD, IRiESP oraz Taryfa OSD, stanowią część Umowy. Dokonane po wejściu w życie 

Umowy zmiany IRiESD, IRiESP lub Taryfy OSD, zatwierdzone przez Prezesa URE i ogłoszone 

w Biuletynie URE, obowiązują Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Nie wyklucza 

to prawa Sprzedawcy do rozwiązania Umowy, zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy oraz obowiązku Stron do 

zawarcia aneksu do Umowy w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 5 Umowy. Jednocześnie Strony 

przyjmują, że OSD powiadomi Sprzedawcę w formie elektronicznej na dedykowany adres mailowy 

wskazany w Załączniku do Umowy, o publicznym dostępie do projektu IRiESD lub jej zmian oraz 

o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania. Termin ten nie może być 

krótszy niż 7 dni od dnia powiadomienia. Nie później niż 3 dni robocze po otrzymaniu decyzji przez 

OSD o zatwierdzeniu IRiESD lub jej zmian przez Prezesa URE, OSD poinformuje o tym Sprzedawcę w 

formie elektronicznej na dedykowany adres mailowy wskazany w Załączniku do Umowy. 

5. OSD oświadcza że: 

1) posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE decyzją nr 

.............................................. z dnia ............................... na okres od dnia ........................ do dnia 

........................., na podstawie której świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej (zwane dalej 

„usługami dystrybucji”); 

2) został wyznaczony przez Prezesa URE na operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego decyzją nr .......................................... z dnia ……………………. na obszarze 

określonym w koncesji; 

3) pełni funkcję Operatora Pomiarów, na obszarze sieci dystrybucyjnej OSD, na warunkach 

określonych w IRiESP i IRiESD; 

4) posiada zawartą z PSE S.A. (zwana dalej „OSP”) umowę o świadczenie usług przesyłania nr 

............., z dnia ............... 

6. Sprzedawca oświadcza, że: 

1) posiada koncesję na obrót energią elektryczną /koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej
2
 

wydaną przez Prezesa URE decyzją nr ................................ z dnia ............................ r. (wraz 

z późniejszymi zmianami)
3
 na okres od dnia ............................. do dnia ............................ r.; 

                                                 

 
2 Niepotrzebne skreślić. 
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2) posiada umowę nr ............., z dnia ................. zawartą z .................................., której przedmiotem 

jest świadczenie usług bilansowania handlowego („Umowa Bilansowania”) z podmiotem 

odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB) Sprzedawcy/samodzielnie pełni funkcję 

podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 
2
; 

3) posiada lub zamierza posiadać umowy kompleksowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy, 

z podmiotami będącymi uczestnikami rynku detalicznego (dalej: URD lub Odbiorca) przyłączonymi 

do sieci dystrybucyjnej OSD, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy.  

7. Wykaz zgłoszonych przez Sprzedawcę umów kompleksowych, które są realizowane przez OSD na 

podstawie Umowy, prowadzi odrębnie dla swojej właściwości każdy Oddział OSD w formie 

elektronicznej według wzoru określonego w Załączniku 3. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany na 

podstawie informacji przedkładanych przez Sprzedawcę. Oddziały OSD dodatkowo przekazują 

Sprzedawcy aktualny wykaz w formie elektronicznej na uzgodnione przez Strony adresy poczty 

elektronicznej – w terminie do 30 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.  

8. Warunkiem realizacji zobowiązań OSD wobec Sprzedawcy wynikających z Umowy jest posiadanie 

przez Sprzedawcę koncesji, o której mowa w ust. 6 pkt 1 oraz jednoczesne obowiązywanie 

i realizowanie umów: 

1) o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy OSD a OSP - wymienionej w ust. 5 pkt 4); 

2) kompleksowych zawartych pomiędzy Sprzedawcą a URD; 

3) o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a POB wskazanym przez Sprzedawcę - 

przez wskazanie POB rozumie się również oznaczenie samego Sprzedawcy jako podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe; 

4) o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy wskazanym przez Sprzedawcę POB a OSP oraz 

bilansowania zawartej pomiędzy Sprzedawcą a POB – jeżeli Sprzedawca nie pełni samodzielnie 

funkcji POB. 

9. OSD może wstrzymać realizację Umowy w całości, jeżeli którakolwiek z umów, o których mowa w ust. 

8 punkt 1), 3) i 4), nie obowiązuje lub nie jest realizowana, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5. 

 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest:  

 świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD, w celu jej dostarczania URD, 

w gospodarstwach domowych przyłączonym do sieci OSD o napięciu do 1 kV, których Sprzedawca 

wskaże, jako URD którym świadczy usługę kompleksową, na zasadach wynikających z Umowy, 

aktualnej Taryfy OSD i Taryfy/cennika Sprzedawcy, IRiESD, IRiESP oraz przepisów prawa. 

2. Umowa określa szczegółowe warunki świadczenia przez OSD usług dystrybucji, o których mowa 

w ust. 1 oraz zasady współpracy Stron w tym zakresie, w szczególności: 

1) terminy i zasady zgłaszania przez Sprzedawcę do OSD umów kompleksowych; 

2) zasady obejmowania postanowieniami Umowy kolejnych URD i zobowiązania Stron w tym 

zakresie; 

                                                                                                                                                                  

 
3 Jeżeli została wydana decyzja zmieniająca koncesję. 
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3) zasady wyłączania z zakresu Umowy tych URD, z którymi zawarte umowy kompleksowe wygasły 

lub zostały rozwiązane; 

4) wskazanie POB oraz zasady i warunki jego zmiany, w tym umocowanie wskazanego przez 

Sprzedawcę POB w przypadku, gdy Sprzedawca nie pełni samodzielnie funkcji POB; 

5) zasady i terminy przekazywania informacji dotyczących rozwiązywania umów kompleksowych; 

6) zasady wstrzymywania i wznawiania dostarczania energii do URD przez OSD; 

7) zakres, zasady i terminy udostępniania danych dotyczących URD, w tym danych pomiarowo-

rozliczeniowych oraz innych niezbędnych do dokonania przez Sprzedawcę rozliczeń za usługę 

kompleksową; 

8) zasady udzielania bonifikat i wypłaty odszkodowań; 

9) obowiązki Stron w zakresie obsługi URD; 

10) warunki i zasady prowadzenia rozliczeń pomiędzy Stronami; 

11) osoby upoważnione do kontaktu oraz ich dane adresowe; 

12) zasady obsługi zgłoszeń/reklamacji URD; 

13) zasady zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. OSD zobowiązuje się w szczególności do: 

1) realizacji czynności niezbędnych do dostarczania energii elektrycznej do URD w związku ze 

zgłoszonymi przez Sprzedawcę do OSD i przyjętymi przez OSD do realizacji umowami 

kompleksowymi; 

2) dostarczania energii elektrycznej z zachowaniem ciągłości i niezawodności dostaw 

z uwzględnieniem parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych 

obsługi odbiorców określonych w obowiązujących przepisach prawa, do miejsc dostarczania energii 

elektrycznej określonych w umowach kompleksowych, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 3 Umowy;  

3) wyznaczania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych URD, zgodnie z zapisami IRiESD 

oraz w terminach określonych w § 5 Umowy; 

4) udostępniania Sprzedawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych, w tym wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych stanowiących podstawę do rozliczeń z URD; 

5) wstrzymywania i wznawiania dostarczania energii elektrycznej do URD na warunkach określonych 

w Umowie; 

6) niezwłocznego przekazywania Sprzedawcy informacji wynikających z IRiESD oraz innych 

informacji, mających wpływ na realizację Umowy i umów kompleksowych z URD, w zakresie 

świadczonych usług dystrybucji, w szczególności o:  

a) wstrzymaniu i wznowieniu dostarczania energii elektrycznej z przyczyn określonych w § 6 

Umowy; 

b)  zmianie parametrów dostarczania; 

c) wymianie układu pomiarowo–rozliczeniowego; 

a na uzasadnione żądanie Sprzedawcy także innej korespondencji, o ile jej udostępnienie będzie 

konieczne dla realizacji obowiązków Sprzedawcy. 
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7) udzielania Sprzedawcy oraz URD informacji dotyczących świadczonych usług dystrybucji na 

zasadach określonych w § 8; 

8) rozpatrywania reklamacji URD dotyczących świadczonych usług dystrybucji na zasadach 

określonych w § 11 Umowy oraz wniosków w sprawie standardów jakościowych obsługi URD; 

9) rozpatrywania pisemnych wniosków URD w sprawie udzielenia bonifikat za niedotrzymanie 

parametrów jakościowych energii elektrycznej;  

10) rozpatrywania wniosków URD, w sprawie udzielenia odszkodowań związanych z usługą 

dystrybucji świadczoną przez OSD, na zasadach określonych w § 11; 

11) wykonywania innych obowiązków, określonych szczegółowo w Warunkach Świadczenia Usług 

Dystrybucji (WUD) stanowiących Załącznik 1 do Umowy oraz wynikających z przepisów 

obowiązującego prawa i IRiESD; 

12) terminowej zapłaty należności wynikających z Umowy; 

13) przekazania w przypadku pozytywnej identyfikacji PPE niezwłocznie, jednak nie później niż 

w ciągu 3 dni roboczych liczonych od daty złożenia przez Sprzedawcę do OSD wniosków w formie 

elektronicznej (dopuszcza się składanie wniosków w formie pisemnej w przypadku 

niesprawności/błędów systemu informatycznego), danych niezbędnych do zawarcia umowy 

kompleksowej w części dotyczącej usługi dystrybucyjnej; W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności niezgodności przekazywanych danych dotyczących PPE, w tym 

adresowych, termin określony w zdaniu pierwszym może być przedłużony do pięciu dni roboczych. 

W sytuacji braku możliwości identyfikacji PPE, informacja o powyższym zostanie przekazana 

Sprzedawcy; 

14) informowania Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach Taryfy OSD oraz 

IRiESD - niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jej 

obowiązywania; 

15) zachowania tajemnicy handlowej związanej z realizacją Umowy, na zasadach określonych w § 8 

Umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) rozliczania usług dystrybucji energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie;  

2) zgłaszania do OSD informacji o zawartych umowach kompleksowych oraz o zmianie danych 

wskazanych w zgłoszeniu lub o wygaśnięciu lub rozwiązaniu umów kompleksowych, za pomocą 

formularza określonego w Załączniku 2 do Umowy; 

3) opracowania treści przeznaczonego do stosowania w ramach niniejszej Umowy wzorca umowy 

kompleksowej z uwzględnieniem zapisów niniejszej Umowy;   

4) udzielania, na pisemny lub elektroniczny wniosek OSD, informacji o zapisach umów 

kompleksowych, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 3 Umowy w części dotyczącej świadczenia usług 

dystrybucji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 5 dni roboczych; 

5) terminowego regulowania należności wynikających z Umowy; 

6) ustanowienia, uzupełniania oraz odnawiania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

7) niezwłocznego, nie później niż do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dzień zaprzestania działalności 

na Rynku Bilansującym („RB”), informowania OSD o zaprzestaniu działalności na RB 

w rozumieniu IRiESP, przez wskazanego przez Sprzedawcę POB, również w przypadku gdy 

funkcję POB pełni sam Sprzedawca; 
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8) niezwłocznego, nie później niż na 5 dni roboczych przed datą zmiany, informowania OSD 

o wypowiedzeniu, rozwiązaniu oraz wygaśnięciu umowy bilansowania zawartej pomiędzy 

Sprzedawcą a POB lub zmianie okresów obowiązywania tej umowy, jeżeli Sprzedawca nie pełni 

samodzielnie funkcji POB; 

9) niezwłocznego, nie później niż w 2 dni robocze od otrzymania wniosku URD, przekazywania do 

OSD wniosków URD w sprawie udzielenia bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych 

energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

10) niezwłocznego, nie później niż w 2 dni robocze od otrzymania wniosku URD, przekazywania do 

OSD wniosków URD w sprawie odszkodowań; 

11) przyjmowania od URD wniosków oraz innych zgłoszeń i reklamacji związanych ze świadczoną 

usługą dystrybucji w ramach umowy kompleksowej i przekazywania ich do OSD w terminie do 2 

dni roboczych od daty otrzymania. W przypadku wpływu zlecenia od URD Sprzedawca 

zobowiązuje się do przekazania go do OSD w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania; 

12) przekazywania oraz udzielania OSD i URD innych informacji oraz wniosków, o których mowa 

w Umowie, w terminach i na zasadach określonych w Umowie; 

13) zachowania tajemnicy handlowej związanej z realizacją Umowy, na zasadach określonych w § 8 

Umowy; 

14) udzielania nieodpłatnie URD informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf, 

z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 7; 

15) wypowiedzenia umowy kompleksowej na wniosek OSD w sytuacji bezskutecznego upływu terminu 

określonego przez OSD w wezwaniu skierowanym do URD do usunięcia w oznaczonym terminie – 

nie krótszym niż 14 dni - określonej w wezwaniu przyczyny zakłóceń w sieci lub awarii, gdy awarię 

lub zakłócenia w sieci spowodują urządzenia URD; 

16) wypowiedzenia umowy kompleksowej w przypadku, gdy URD zgłosi wniosek o zmianę grupy 

taryfowej na grupę inną niż G lub - na wniosek OSD - gdy zmiana grupy taryfowej będzie 

konieczna z uwagi na stwierdzenie przez OSD że Odbiorca pobiera energię elektryczną na potrzeby 

inne, niż określone w umowie kompleksowej i przewidziane dla grupy taryfowej G; 

3. Przedpłatowe układy pomiarowo-rozliczeniowe, o ile zachodzą przesłanki określone w przepisach 

prawa, OSD instaluje na swój koszt, na wniosek Sprzedawcy, przy czym liczba takich układów, o ile 

Strony nie uzgodnią inaczej, nie może przekroczyć ….% wszystkich układów pomiarowo-

rozliczeniowych zainstalowanych u URD przyłączonych do sieci OSD, z którymi Sprzedawca ma 

zawarte umowy kompleksowe. Wartość procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi 

stosunek liczby przedpłatowych układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na sieci OSD do 

liczby wszystkich układów zainstalowanych na sieci OSD, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego wejście w życie niniejszej Umowy.  

4. Ograniczenia wskazane w ust. 3 nie dotyczą liczników inteligentnych, realizujących funkcję 

przedpłatowych układów pomiarowo-rozliczeniowych.  

5. OSD może zastąpić układy, o których mowa w ust. 3, licznikami, o których mowa w ust. 4, pod 

warunkiem poinformowania o tym Sprzedawcy z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, 

o ile Strony nie uzgodnią innego terminu. 

6. Szczegółowe zobowiązania Stron zawiera Załącznik 1 do Umowy. 

§ 4 

Zasady wskazywania oraz zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) 

1. Umocowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4), wskazanego przez Sprzedawcę POB obejmuje: 

oznaczenie i wskazanie kodu POB na RB, a także wskazanie kodów Miejsc Dostarczania Energii 
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Elektrycznej Rynku Bilansującego (MB), w ramach których będzie prowadzone bilansowanie handlowe. 

Dane i informacje, o których mowa w niniejszym ustępie zostały określone w Załączniku 5 do Umowy. 

2. Sprzedawca oświadcza, że przydzielone przez OSP JGO i MB, w ramach których będzie prowadzone 

bilansowanie handlowe, wynikają z przedmiotu umowy o świadczenie usług przesyłania, o której mowa 

w § 1 ust. 8 pkt 4). 

3. Sprzedawca oświadcza, że dla JGO, w ramach których następuje bilansowanie handlowe Sprzedawcy, 

wskazany przez Sprzedawcę POB zapewnia realizację funkcji Operatora Rynku (OR), zgodnie 

z postanowieniami IRiESP. 

4. Zmiana POB przez Sprzedawcę, odbywa się zgodnie z zapisami IRiESD, z zachowaniem następującej 

procedury: 

1) Sprzedawca powiadamia OSD o planowanej zmianie POB, wypełniając formularz, zgodny 

z wzorem stanowiącym Załącznik 5 do Umowy; 

2) wykaz osób upoważnionych przez Sprzedawcę do powiadamiania OSD oraz dane teleadresowe 

Stron są określone w Załączniku 4 do Umowy; 

3) po otrzymaniu formularza o którym mowa w pkt. 1) i jego pozytywnej weryfikacji, OSD zgodnie 

z IRiESD: 

1) przystępuje do przyporządkowania MD Sprzedawcy do MB JGO wybranego POB, które 

reprezentuje dostawy energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej OSD nie objętej obszarem 

RB; 

2) dokonuje aktualizacji umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym w zgłoszeniu 

nowym POB, dotychczasowym POB oraz Sprzedawcą; 

3) informuje dotychczasowego POB, nowego POB oraz Sprzedawcę o dacie, w której następuje 

zmiana podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy. 

5. W przypadku utraty przez Sprzedawcę POB świadczącego na jego rzecz usługę bilansowania 

handlowego na rynku bilansującym, Umowa rozwiązuje się po upływie 21 dni od daty utraty POB chyba 

że do tego czasu Sprzedawca wskaże POB. 

§ 5 

Zasady wyznaczania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych 

1. Wyznaczanie przez OSD danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych dotyczących 

rzeczywistego zużycia energii elektrycznej URD oraz ich udostępnianie Sprzedawcy, odbywa się na 

zasadach określonych w Umowie i wynikających z IRiESD. 

2. Dla celów prawidłowego rozliczania sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej URD, z zastrzeżeniem 

ust. 7 i 8, OSD udostępnia Sprzedawcy dane pomiarowo-rozliczeniowe, w tym wskazania układów 

pomiarowo-rozliczeniowych dla poszczególnych URD, w okresach rozliczeniowych określonych przez 

Sprzedawcę w umowach kompleksowych, zgodnych z okresami rozliczeniowymi usług dystrybucji 

określonych w Taryfie OSD oraz w każdym przypadku wpływającym na rozliczenie usługi dystrybucji 

pomiędzy Sprzedawcą a URD, w szczególności w przypadku zmiany Taryfy OSD, zmiany grupy 

taryfowej, wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego, zmiany odbiorcy. OSD nie jest zobowiązany 

do dokonywania dodatkowych odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w przypadku 

zmiany cen energii elektrycznej przez Sprzedawcę. 

3. W przypadku pozyskiwania przez OSD z układu pomiarowo-rozliczeniowego rzeczywistych danych 

pomiarowych dobowo-godzinowych (profil obciążenia) URD, OSD udostępnia Sprzedawcy te dane, 

pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę i przedłożenia OSD zgody URD na udostępnianie jego 

danych pomiarowych. 

4.  Dla URD, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu obciążenia, 

dane pomiarowe dla potrzeb RB będą wyznaczane przez skorelowanie odczytanych wskazań układu 
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pomiarowo-rozliczeniowego ze standardowymi profilami zużycia oraz algorytmami zamieszczonymi 

w IRiESD – z wyłączeniem przedpłatowych układów pomiarowo-rozliczeniowych.  

5. W przypadku awarii lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD, OSD będzie 

wyznaczał wskazania i dane pomiarowo-rozliczeniowe z uwzględnieniem wielkości błędu odczytu lub 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego bądź na podstawie średniej liczby jednostek energii 

elektrycznej za okres doby, obliczonej na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo 

wykazanej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim lub następnym okresie rozliczeniowym. 

OSD ma prawo do dokonywania korekt danych pomiarowo-rozliczeniowych URD zgodnie z IRiESD 

oraz korekt na RB w trybie przewidzianym w IRiESP. 

6. W przypadku braku możliwości pozyskania przez OSD rzeczywistych wskazań układów pomiarowo–

rozliczeniowych z przyczyn niezależnych od OSD z zastrzeżeniem ust. 5, OSD udostępnia Sprzedawcy 

wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego ustalone na podstawie: 

a) odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez URD, zweryfikowanego 

i przyjętego przez OSD, 

lub 

b) ostatniego posiadanego przez OSD odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego URD, 

przeliczonego na podstawie przyznanego URD profilu lub średniodobowego zużycia energii 

w ostatnim okresie rozliczeniowym, za który OSD posiada odczytane wskazania, 

natomiast rzeczywiste wskazania układów pomiarowo–rozliczeniowych udostępnia niezwłocznie po 

ich uzyskaniu.  

7. W przypadku braku możliwości pozyskania przez OSD rzeczywistych wskazań układów pomiarowo–

rozliczeniowych z przyczyn niezależnych od OSD w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych, OSD 

podejmuje decyzję co do dalszych kroków dla pozyskania rzeczywistych wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, w tym wezwie URD do umożliwienia dostępu do układu pomiarowo–rozliczeniowego. 

W przypadku dalszego braku możliwości dostępu do układu pomiarowo–rozliczeniowego, w okresie 

miesiąca od wezwania URD przez OSD, OSD informuje o tym fakcie Sprzedawcę. 

8. W przypadku cyklicznego braku możliwości pozyskania przez OSD rzeczywistych odczytów wskazań 

układów pomiarowo–rozliczeniowych z przyczyn niezależnych od OSD - po spełnieniu przesłanek 

określonych w Ustawie - Sprzedawca na uzasadniony wniosek OSD – wystąpi, z zastrzeżeniem § 13 

ust. 11 do URD o zgodę na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

informując jednocześnie URD o możliwych konsekwencjach braku zgody. W razie braku uzyskania 

zgody URD, w terminie do 60 dni od daty wpływu wniosku OSD, Sprzedawca poinformuje o tym 

fakcie OSD. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w zdaniu powyżej OSD może wstrzymać 

dostarczanie energii elektrycznej.  

9. Sprzedawca ma prawo wystąpić do OSD z wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych 

i pomiarowo-rozliczeniowych, stosownie do przepisów prawa. OSD rozpatruje wniosek i w przypadku 

zasadności wniosku dokonuje korekty danych. OSD udzieli odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 

siedmiu (7) dni od dnia otrzymania wniosku o sposobie wykonania korekty, bądź w przypadku 

konieczności wykonania dodatkowych badań i pomiarów o planowanym terminie przekazania tych 

danych. OSD dokonuje korekty za cały okres, w którym występowały błędy odczytu lub wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego albo inne nieprawidłowości. 

10. OSD udostępnia Sprzedawcy wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego i dane pomiarowo-

rozliczeniowe określające wielkość zużycia energii elektrycznej poszczególnych URD – przekazywane 

niezwłocznie, nie później niż do 5-go dnia roboczego po zakończonym okresie rozliczeniowym opłat 

dystrybucyjnych. Dane i wskazania, o których mowa powyżej udostępnione są Sprzedawcy poprzez 

wystawienie ich na wskazany przez OSD serwer ftp albo poprzez system, o którym mowa w § 13 ust. 3 

Umowy, w formacie określonym w Załączniku 4 do Umowy. W szczególnie uzasadnionym przypadku 
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braku możliwości pobrania danych, OSD przekaże dane w formacie określonym w Załączniku 4 do 

Umowy na adres e-mail, wyszczególniony w Załączniku 4 do Umowy. 

11. Termin, o którym mowa w ust. 11 dotyczy także udostępniania danych szacowanych w przypadku braku 

odczytu rzeczywistych wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych.  

12. OSD niezwłocznie, nie później niż do pięciu (5) dni od dnia rozpoczęcia i nie później niż do 5 dni od 

dnia zakończenia świadczenia usługi kompleksowej przez Sprzedawcę, udostępnia Sprzedawcy 

wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych i dane rozliczeniowe na zasadach określonych 

w Załączniku 4 odpowiednio na dzień rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi kompleksowej 

przez Sprzedawcę. 

13. Sprzedawca może przyjmować od URD podawane przez nich wskazania układów pomiarowo-

rozliczeniowych związanych z prowadzeniem rozliczeń przez Sprzedawcę, w szczególności rozliczeń 

związanych ze zmianą cen energii elektrycznej. Sprzedawca przekazuje do OSD pozyskane wskazania 

układów pomiarowo-rozliczeniowych w ciągu 2 dni roboczych od momentu ich pozyskania w formacie 

i miejscu określonym w Załączniku 4. Z zastrzeżeniem ust. 15, OSD nie ma obowiązku uwzględniania 

przekazanych danych w przypadku zmian cen po stronie Sprzedawcy. 

14. W przypadkach, w których OSD zobowiązany jest do udostępniania Sprzedawcy danych pomiarowo-

rozliczeniowych, OSD zobowiązany jest również do weryfikowania i potwierdzania wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych odczytanych przez URD lub podanych przez Sprzedawcę. W takim 

przypadku do rozliczeń usług dystrybucji pomiędzy Sprzedawcą a URD przyjmowane są dane 

udostępnione lub zweryfikowane i potwierdzone przez OSD. W przypadku przedstawienia przez URD 

protokołu zdawczo – odbiorczego Sprzedawca ma prawo przyjąć do rozliczeń z URD dane wynikające 

z protokołu, o ile nie jest realizowana w tym przypadku procedura zmiany sprzedawcy. W przypadku 

rozwiązania umowy kompleksowej i zawarcia umowy z nowym odbiorcą na podstawie danych 

pomiarowych uzgodnionych przez odbiorców w protokole zdawczo odbiorczym Sprzedawca ma 

obowiązek przekazania do OSD pozyskanych od URD danych z protokołów zdawczo odbiorczych 

z zachowaniem zapisów ust. powyżej. W takim przypadku OSD zobowiązany jest do weryfikowania 

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych podanych przez Sprzedawcę i URD. W przypadku braku 

możliwości zweryfikowania przekazanych danych lub ich negatywnej weryfikacji, przekazanych danych 

nie uwzględnia się w rozliczeniach pomiędzy OSD a Sprzedawcą. 

15. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, OSD dostarcza Sprzedawcy w treści i na zasadach jak 

określone dla Załącznika nr 4 w szczególności informacje o: 

1) wskazaniach układów pomiarowo-rozliczeniowych danego URD;  

2) sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego, czy był to odczyt fizyczny lub 

zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela OSD, albo odczyt dokonany i zgłoszony 

przez URD. Informacje o sposobie odczytu, jego prawidłowości lub o braku możliwości odczytu, 

przekazywane są przez OSD w postaci uzgodnionych kodów systemowych; 

3) sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy 

jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się 

z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu 

rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat związanych ze świadczeniem usług 

dystrybucji energii elektrycznej albo o miejscu, w którym są dostępne te informacje. 

§ 6 

Wstrzymanie i wznowienie dostarczania energii elektrycznej do URD 

1. OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej do URD: 

1) jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez OSD kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się 

u URD stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska; 

2) jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez OSD kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór 

energii elektrycznej; 
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3) na wniosek Sprzedawcy, jeżeli URD zwleka z zapłatą wynikających z umowy kompleksowej 

należności za pobraną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej, co 

najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie 

o zamiarze wypowiedzenia umowy kompleksowej i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego 

terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności; 

4) jeżeli URD nie wyraził zgody na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego 

w przypadkach określonych w Ustawie. 

2. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej, po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn określonych 

w ust. 1, następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających jej wstrzymanie. 

3. Po wstrzymaniu dostarczania energii elektrycznej z przyczyn określonych w ust. 1, wynikające z Taryfy 

OSD opłaty za wznowienie jej dostarczania obciążają URD. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 Umowy OSD wstrzymuje dostarczanie energii 

elektrycznej w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Wniosek, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, Sprzedawca przekazuje OSD w formie elektronicznej (w formie zeskanowanego 

wniosku podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy) na wskazane w Załączniku 4 

do Umowy adresy poczty elektronicznej. Sprzedawca może wycofać wniosek w takim samym trybie 

przed jego realizacją przez OSD. W takim przypadku OSD podejmie wszelkie kroki w celu 

niedopuszczenia do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jednak nie ponosi odpowiedzialności 

w sytuacji, w której realizacja wniosku o wycofanie wstrzymania nie była możliwa.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym występowania masowych awarii sieci 

elektroenergetycznych lub wystąpienia Sprzedawcy ze znaczną liczbą wniosków o wstrzymanie dostaw 

termin, o którym w ust. 4 powyżej może ulec wydłużeniu o czym OSD poinformuje Sprzedawcę przed 

upływem ww. terminu.   

6. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego wycofania wniosku o wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej do URD oraz do niezwłocznego złożenia wniosku o wznowienie dostarczania 

energii elektrycznej do URD w przypadku ustania przyczyn będących uprzednio podstawą złożenia 

wniosku o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej. 

7. OSD jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o wstrzymaniu lub wznowieniu dostarczania 

energii elektrycznej, w terminie do trzech dni roboczych od dokonania wstrzymania lub wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej. a w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1. pkt 1), 2) i 4) Umowy 

- dodatkowo z podaniem przyczyny wstrzymania. 

8. W uzasadnionych przypadkach OSD ma prawo wstrzymać realizację zlecenia Sprzedawcy dotyczącego 

wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, jeżeli wskutek jego realizacji zagrożone będzie 

życie i zdrowie ludzkie, środowisko naturalne, bądź bezpieczeństwo państwa.  

9. Jeżeli wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej nie zostanie dokonane, w tym 

z przyczyn niezależnych od OSD, OSD niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę w formie 

elektronicznej na wskazane w Załączniku 4 do Umowy adresy poczty elektronicznej, wskazując 

przyczyny uniemożliwiające wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej. 

10. Opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej wstrzymanego na wniosek Sprzedawcy ponosi 

na rzecz OSD Sprzedawca w wysokości określonej w Taryfie OSD. 

11. Zlecenia dokonania wstrzymania, ich wycofania i zlecenia wznowienia dostarczania energii elektrycznej 

są przekazywane przez Sprzedawcę do realizacji do poszczególnych terenowych jednostek 

organizacyjnych (Oddziałów) OSD na Formularzu 1.  

12. Wznowienie przez OSD dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy następuje niezwłocznie po: 

a. otrzymaniu od Sprzedawcy wniosku o wznowienie, jeżeli wstrzymanie nastąpiło na wniosek 

Sprzedawcy;  

b. ustaniu przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1), 2) lub 4) Umowy. 

13. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za następstwa: 
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a) złożenia przez Sprzedawcę i zrealizowania przez OSD wniosku Sprzedawcy o wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej do URD, jeżeli nie zachodziły uzasadnione przyczyny złożenia 

wniosku o dokonanie wstrzymania lub Sprzedawca zaniechał wycofania złożonego wniosku mimo 

ustania tych przyczyn; 

b) niezłożenia przez Sprzedawcę wniosku do OSD o wznowienie dostarczania energii elektrycznej do 

URD, o którym mowa w ust. 12 pkt a. 

14. OSD ponosi odpowiedzialność za następstwa: 

a) nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, dokonanego z przyczyn 

innych, niż na wniosek Sprzedawcy, 

b) niewstrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5, przez OSD na wniosek Sprzedawcy dostarczania energii 

elektrycznej do URD lub niewznowienia dostarczania energii elektrycznej do URD pomimo 

złożenia przez Sprzedawcę wniosków w tym przedmiocie. 

 

§ 7 

Ograniczenia w wykonaniu postanowień Umowy oraz odpowiedzialność Stron 

 

1. Strony dopuszczają ograniczenie lub wstrzymanie, w części lub w całości, świadczenia usług 

dystrybucji będących przedmiotem Umowy, w przypadkach: 

1) działania siły wyższej albo z winy URD lub osoby trzeciej, za które żadna ze Stron 

odpowiedzialności nie ponosi; 

2) ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia 

lub środowiska; 

3) przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, przez czas i na warunkach określonych przepisami 

prawa;  

4) ograniczenia w dostarczaniu mocy i energii elektrycznej wprowadzonymi zgodnie z Ustawą wraz 

z aktami wykonawczymi wydanymi do tej Ustawy w tym redukcji zarezerwowanych wielkości 

zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej dokonanych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami realizacji przetargów na zdolności przesyłowe 

wymiany międzysystemowej; 

5) wystąpienia zdarzeń upoważniających do ograniczenia lub wstrzymania, w części lub w całości, 

świadczenia usług dystrybucji, przewidzianych w Ustawie i w Umowie; 

6) zaprzestania niezależnie od przyczyny bilansowania Sprzedawcy przez POB wskazanego przez 

Sprzedawcę lub zawieszenia albo zaprzestanie działalności na rynku bilansującym POB; 

7) nieustanowienia, nieuzupełnienia oraz nieodnowienia przez Sprzedawcę na rzecz OSD 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 6 

do niniejszej Umowy;  

2. Cofnięcie ograniczenia lub wznowienie świadczenia usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy 

następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn ograniczenia lub wstrzymania świadczenia usług 

dystrybucji. 

3. Ograniczenie lub wstrzymanie przez OSD realizacji Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 7) 

polegać może wyłącznie na wstrzymaniu przyjmowania przez OSD nowych zgłoszeń dotyczących 

zawarcia przez Sprzedawcę umów kompleksowych, co uznaje się za tożsame z przesłanką braku 

generalnej umowy dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a Sprzedawcą w ramach procedury 

powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej – weryfikacji powiadomień 

IRIESD. 
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Powyższe ograniczenie bądź wstrzymanie realizacji Umowy nie uchybia określonym w Umowie 

uprawnieniom OSD do rozwiązania Umowy. Wznowienie przyjmowania zgłoszeń Sprzedawcy w zakresie 

nowych umów kompleksowych, następuje niezwłocznie po ustanowieniu lub uzupełnieniu Zabezpieczenia przez 

Sprzedawcę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo powierzenia realizacji części czynności wynikających z Umowy 

podmiotowi trzeciemu. W przypadku powierzenia realizacji czynności wynikających z Umowy 

podmiotowi trzeciemu przez którąkolwiek ze Stron, Strona ta odpowiada za działania i zaniechania 

tego podmiotu, jak za działania i zaniechania własne. 

5. Strona nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przy realizacji przedmiotu Umowy nastąpiła szkoda 

wskutek działań lub zaniechań drugiej Strony lub osoby trzeciej, za którą Strona nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. Z zastrzeżeniem ustępów poniższych, Strony odpowiadają wobec siebie z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność Stron z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również ewentualna odpowiedzialność 

deliktowa w przypadku zbiegu roszczeń, jest ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem 

utraconych korzyści. Ograniczenie to nie dotyczy szkód, które zostały wyrządzone przez Stronę 

umyślnie. 

7. OSD ponosi odpowiedzialność za warunki i skutki świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 

oraz za treść postanowień dotyczących tych warunków, określonych w umowach kompleksowych, o ile 

są one zgodne z postanowieniami Umowy. 

8. W przypadku nałożenia na Sprzedawcę obowiązku: naprawienia szkody, zapłaty odszkodowania, kar 

lub innych świadczeń pieniężnych w związku z nienależytą realizacją usługi dystrybucji świadczoną 

przez OSD w ramach umowy kompleksowej, bądź w związku z treścią postanowień dotyczących 

warunków świadczenia usług dystrybucji, Sprzedawcy przysługuje od OSD zwrot kwot zapłaconych 

przez Sprzedawcę z tego tytułu, wraz z zasądzonymi kosztami postępowań i poniesionymi kosztami 

celowej obrony - chyba że odpowiedzialność Sprzedawcy wynika z niewłaściwej realizacji przez 

Sprzedawcę obowiązków wynikających z Umowy, w tym w szczególności zamieszczenia przez 

Sprzedawcę w umowach kompleksowych bez zgody OSD postanowień niezgodnych z warunkami 

określonymi w Umowie, pominięcia w umowie kompleksowej postanowień, których obowiązek 

zamieszczenia nakładała na Sprzedawcę Umowa lub uchybieniu postanowieniom § 11 ust. 4. 

9. W przypadku nałożenia na OSD obowiązku: naprawienia szkody, zapłaty odszkodowania, kar lub 

innych świadczeń pieniężnych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy 

przez Sprzedawcę - w tym w szczególności wynikających ze wstrzymania dostarczania energii 

elektrycznej do URD przez OSD na niezasadny lub niecofnięty w porę wniosek Sprzedawcy lub 

będących następstwem wstrzymania bądź ograniczenia przez OSD realizacji Umowy w przypadkach 

określonych w § 7 ust. 1 pkt 7 Umowy - OSD przysługuje od Sprzedawcy zwrot kwot zapłaconych 

przez OSD z tego tytułu wraz z zasądzonymi kosztami postępowań i poniesionymi kosztami celowej 

obrony - chyba że odpowiedzialność OSD wynika z niewłaściwej realizacji przez OSD obowiązków 

wynikających z Umowy. 

10. Określone w ust 8 i 9 prawo regresu dotyczy wyłącznie kar, roszczeń i innych obciążeń stwierdzonych 

ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu, o ile Strony 

nie uzgodnią inaczej.  

11. Sprzedawca zobowiązuje się do zawierania umów kompleksowych na warunkach określonych 

w Umowie. OSD nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie przez Sprzedawcę świadczenia usług 

dystrybucji na podstawie umów kompleksowych, które zostaną zawarte na odmiennych warunkach 

i zasadach niż określono w Umowie. OSD nie ponosi również odpowiedzialności względem 

Sprzedawcy, URD lub podmiotów trzecich za inne wywołane zawieraniem takich umów 
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kompleksowych konsekwencje prawne, w tym wyrządzone szkody lub nałożone kary i inne sankcje 

administracyjne.  

12. Żadna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie Umowy, które jest wynikiem działania siły wyższej.  

 

§ 8 

Przekazywanie informacji i ich ochrona 

1. Zakres, format oraz miejsca i terminy wymiany informacji wynikających z Umowy są określone 

w IRiESD oraz Umowie. Strony zobowiązują się do zachowania formy pisemnej przekazywanych 

informacji, o ile Umowa lub IRiESD nie stanowią inaczej, z uwzględnieniem danych adresowych 

zawartych w Załączniku 4 do Umowy. Za formę równoważną z formą pisemną przekazywania 

informacji pomiędzy Stronami uważa się na potrzeby niniejszej Umowy również wiadomość email 

wysłaną na uzgodnione przez Strony adresy poczty elektronicznej i po uzyskaniu potwierdzenia jej 

dostarczenia oraz złożoną za pośrednictwem systemu informatycznego OSD, o ile przepisy 

obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. 

2. Treść Umowy oraz informacje przekazywane w związku z jej realizacją nie mogą być udostępnianie 

osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania 

Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

3. Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. 2, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek 

ze Stron w ujawnieniu treści Umowy i związanych z jej realizacją informacji podmiotom 

działającym w: 

1) imieniu i na rzecz Strony przy wykonaniu Umowy; 

2) ramach grupy kapitałowej, do której należy Strona; 

 z zastrzeżeniem zachowania zasady poufności uzyskanych informacji przez te podmioty oraz 

z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących. Strony odpowiadają za podjęcie 

i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie wyżej wymienionych 

zasad przez te podmioty. 

4. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 nie dotyczą informacji, które należą do informacji powszechnie znanych lub 

których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 

których ujawnienie wymagane jest prawomocnym wyrokiem sądu, a także informacji, które zostaną 

zaaprobowane na piśmie przez drugą Stronę jako informacje, które mogą zostać ujawnione. 

5. Strony wyrażają zgodę na wzajemne gromadzenie oraz przetwarzanie, w szczególności w postaci 

wzajemnego udostępniania, danych osobowych URD (w szczególności imienia, nazwiska oraz danych 

adresowych i kontaktowych) oraz innych danych handlowych w zakresie niezbędnym dla realizacji 

Umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa. Wprowadzenie do umowy 

kompleksowej postanowień umożliwiających OSD przetwarzanie dla celów realizacji niniejszej Umowy 

danych osobowych URD w zakresie określonym w Umowie jest obowiązkiem Sprzedawcy. 

6. Sprzedawca zobowiązuje się na żądanie OSD do nieodpłatnego przekazania (w terminie 5 dni 

roboczych) OSD poświadczonej kopii zawartej umowy kompleksowej oraz innych dokumentów 

związanych z przedmiotem umowy w zakresie świadczonych usług dystrybucji. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę Stron mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późniejszymi 

zmianami), których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich 

podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

8. W przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki świadczenia usług dystrybucji, 

w tym na treść IRiESP, IRiESD lub Taryfy OSD, OSD w formie elektronicznej powiadomi Sprzedawcę 

o tych zmianach. 
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§ 9 

Rozliczenia finansowe i fakturowanie 

1. Rozliczenia za świadczone przez OSD usługi dystrybucji, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

dokonywane są na podstawie stawek opłat oraz wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zgodnie 

z zasadami określonymi w Taryfie OSD, z uwzględnieniem uznanych przez OSD bonifikat oraz ilości 

zrealizowanych wznowień dostaw energii elektrycznej.  

2. W przypadku zmiany stawek opłat w trakcie okresu rozliczeniowego danego URD, stawki opłat 

i rozliczenia powinny być przyjmowane zgodnie z Taryfą OSD obowiązującą w danym okresie zużycia 

energii elektrycznej. W takim przypadku OSD udostępnia do rozliczeń wraz z danymi pomiarowymi 

wynikającymi z okresu rozliczeniowego URD, rzeczywiste wskazania układu pomiarowo-

rozliczeniowego lub szacunkowe wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zmiany 

Taryfy OSD, wyliczone na podstawie średniodobowego zużycia energii elektrycznej z danego okresu 

rozliczeniowego. 

3. Rozliczenia (w tym fakturowanie), o których mowa w Umowie odbywać się będą w relacji Sprzedawca, 

a poszczególne terenowe jednostki organizacyjne (Oddziały) OSD. 

4. Strony ustalają, że wynikające z Umowy rozliczenia za usługę dystrybucji odbywać się będą w ramach 

każdego miesiąca rozrachunkowego (kalendarzowego) w dziesięciodniowych cyklach rozliczeniowych 

(dekada). W miesiącu kalendarzowym OSD wystawi faktury rozliczeniowe wg następującego 

algorytmu: 

1) dla URD, których dane pomiarowo-rozliczeniowe wyznaczono i przekazano Sprzedawcy pomiędzy 

1 a 10 dniem miesiąca rozrachunkowego, OSD wystawi Sprzedawcy fakturę i dostarczy ją 

w formie elektronicznej w terminie do 17 dnia tego miesiąca rozrachunkowego; 

2) dla URD, których dane pomiarowo-rozliczeniowe wyznaczono i przekazano Sprzedawcy pomiędzy 

11 a 20 dniem miesiąca rozrachunkowego, OSD wystawi Sprzedawcy fakturę i dostarczy ją 

w formie elektronicznej w terminie do 27 dnia tego miesiąca rozrachunkowego; 

3) dla URD, których dane pomiarowo-rozliczeniowe wyznaczono i przekazano Sprzedawcy pomiędzy 

21 a ostatnim dniem miesiąca rozrachunkowego, OSD wystawi Sprzedawcy fakturę i dostarczy ją 

w formie elektronicznej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozrachunkowym. 

Dane pomiarowo-rozliczeniowe dla poszczególnych URD wyznaczane są i przekazywane Sprzedawcy 

zgodnie z postanowieniami Taryfy OSD i przepisów powszechnie obowiązujących, tj. w oparciu 

o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego (odczyty w okresach rozliczeniowych) lub zużycie 

energii prognozowane w danym okresie (okres prognozy).  

W przypadku gdy dla URD, którzy objęci są rozliczeniami na podstawie prognozowanego zużycia 

energii, rozliczenie uwzględniane będzie w cyklu rozliczeniowym obejmującym datę zakończenia 

okresu prognozy.   

W fakturach, o których mowa powyżej OSD uwzględni korekty danych pomiarowo-rozliczeniowych 

wyznaczonych Sprzedawcy.  

Dane pomiarowo-rozliczeniowe, o których mowa powyżej wynikają z okresów rozliczeniowych URD 

lub z konieczności dokonania innych rozliczeń URD.  

5. Strony ustalają, że rozliczenia z tytułu należności za wznowienie dostarczania energii elektrycznej 

zlecone przez Sprzedawcę, o których mowa w § 6, prowadzone będą w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych. OSD wystawi Sprzedawcy fakturę rozliczeniową do 7 dnia miesiąca następującego po 

zakończeniu miesiąca rozrachunkowego.  

6. Podstawą do określenia wysokości opłat o których mowa w ust. 5 jest ilość zrealizowanych w danym 

miesiącu rozrachunkowym wznowień zgodnie z Taryfą OSD. 
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7. W rozliczeniach o których mowa w ust. 4 uwzględnione zostaną bonifikaty przyznane URD z tytułu 

niedotrzymania przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz parametrów ciągłości 

i niezawodności dostaw.  

8. Podstawą do określenia wysokości opłat za świadczone przez OSD usługi dystrybucji, jest zestawienie 

wartości opłat wynikających z Umowy dla poszczególnych URD, dla których w danej dekadzie 

udostępnione zostały dane pomiarowo-rozliczeniowe. Zestawienie przesyłane jest do Sprzedawcy 

w formie elektronicznej w dniu wystawienia faktury. Powyższe nie wyłącza obowiązku dostarczenia 

faktur w formie papierowej.  

9. URD, którzy rozliczani są w okresach dłuższych niż jeden miesiąc, dla których stosowane są rozliczenia 

na podstawie prognozowanego zużycia energii w danym okresie (rozliczenia prognozowane), 

fakturowani będą przez Sprzedawcę w oparciu o prognozy wyliczone przez OSD na podstawie 

prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie ustalonego na podstawie zużycia wyznaczonego 

w oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym 

okresie poprzedniego roku kalendarzowego z uwzględnieniem istotnych zmian w poborze energii 

zgłoszonych przez URD.   

10. Terminy zakończenia okresów rozliczeniowych lub terminy zakończenia okresów prognozowanych 

ustala OSD w oparciu o przyjęty okres rozliczeniowy i stosowane przez OSD terminy odczytów dla 

danego URD. Okresy rozliczeniowe dla poszczególnych grup URD określa Taryfa OSD. 

11. Sprzedawca ma prawo w rozliczeniach z URD stosować inne współczynniki prognoz oraz stosować 

rozliczenia prognozowane dla tych URD, którzy rozliczani są w okresach dłuższych niż jeden miesiąc, 

dla których OSD nie stosuje tego typu rozliczeń - OSD nie ponosi odpowiedzialności za zasady oraz 

skutki korzystania przez Sprzedawcę z tej możliwości. Rozliczenie świadczonej przez OSD usługi 

dystrybucji ze Sprzedawcą oraz udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla ww. URD 

odbywać będzie się na warunkach określonych w Taryfie OSD.  

12. Dla URD objętych rozliczaniem prognozowanym OSD wyznacza prognozę zużycia energii URD na 

podstawie zużycia energii elektrycznej w sposób określony w Taryfie, a w przypadku nowego lub nowo 

przyłączanego URD, Sprzedawca podaje OSD deklarowane przez URD zużycie na okres 

rozliczeniowy. 

13. Należność wynikająca z rozliczeń za świadczone przez OSD usługi dystrybucji realizowane w ramach 

usług kompleksowych, powiększona zostanie o podatek VAT wyliczony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

14. W przypadku, gdy wielkość usługi dystrybucji wykazana na fakturze dla Sprzedawcy została 

nieprawidłowo lub błędnie określona, OSD jest zobowiązany do dokonania korekty rozliczeń 

i wystawienia faktury VAT korygującej. Korekta obejmuje cały okres, w którym występowały 

stwierdzone nieprawidłowości i błędy. 

15. Płatności Sprzedawca będzie regulował przelewem na rachunek bankowy wskazane na fakturze VAT. 

16. Strony uzgadniają termin płatności faktur i faktur korygujących na 14 dni od daty ich wystawienia. 

17. W każdym przypadku za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Stron. 

18. W przypadku opóźnień w płatnościach Strony mają prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień 

zwłoki w płatnościach. 

19. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron przestała być podatnikiem podatku VAT ma ona obowiązek 

poinformowania o tym drugą Stronę, pod rygorem odszkodowania. 

20. W przypadku opóźnienia w płatnościach w jakiejkolwiek części ponad 14 dni, OSD w pierwszej 

kolejności ma prawo do skorzystania z zabezpieczeń finansowych o których mowa w § 10 Umowy. 

21. W przypadku, gdy na wniosek OSD zaistnieje konieczność zmian treści umowy kompleksowej 

w zakresie świadczenia usługi dystrybucji, Sprzedawca dokonuje zmian w zawartych umowach 
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kompleksowych. Rozliczenie za przeprowadzoną operację wprowadzenia zmian w umowach nastąpi w 

oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez Sprzedawcę, lecz jednostkowo nie wyższe niż 

półtorakrotności ceny jednostkowej według taryfikatora publicznego operatora pocztowego. 

Sprzedawca przedłoży szczegółowe rozliczenie poniesionych kosztów wraz z określeniem sposobu i 

trybu realizacji wniosku. Strony mogą ustalić odmienny sposób realizacji przedmiotowego wystąpienia 

w drodze porozumienia.  

22. Wszelkie rozliczenia z tytułu sankcji, kar, odszkodowań, roszczeń i zwrotu kosztów wynikające 

z niniejszej Umowy będą dokonywane na podstawie not obciążeniowych lub faktur VAT.  

§ 10 

Zabezpieczenia finansowe 

1. Sprzedawca ma obowiązek ustanowienia, uzupełniania oraz odnawiania na rzecz OSD zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w Załączniku 6 do Umowy. 

2. W przypadku nieustanowienia bądź nieuzupełnienia Zabezpieczenia przez Sprzedawcę zgodnie 

z zasadami i terminami określonymi w niniejszej Umowie, niezależnie od innych uprawnień OSD 

przewidzianych Umową: 

a) OSD może wstrzymać realizację Umowy w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych umów 

kompleksowych na zasadach określonych w § 7 Umowy. OSD niezwłocznie powiadomi 

Sprzedawcę o dokonanym wstrzymaniu wysyłając skan pisma w tym przedmiocie na wskazane 

w Załączniku nr 6 do Umowy adresy e-mail. Wznowienie przyjmowania zgłoszeń Sprzedawcy 

w zakresie nowych umów kompleksowych, następuje niezwłocznie po ustanowieniu lub uzupełnieniu 

Zabezpieczenia przez Sprzedawcę,  

b) OSD wzywa Sprzedawcę do uzupełnienia Zabezpieczenia w dodatkowym terminie, nie 

krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie którego OSD może rozwiązać niniejszą 

Umowę za wypowiedzeniem na zasadach określonych w Umowie.  

3. OSD nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Sprzedawcę lub jakiekolwiek osoby 

trzecie, w tym odbiorców umów kompleksowych, będące skutkiem nieustanowienia przez Sprzedawcę 

wymaganych zabezpieczeń na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz skorzystania przez 

OSD z uprawnień określonych w ust. 2. 

 

§ 11 

Postępowanie reklamacyjne i tryb rozstrzygania sporów oraz realizacji obowiązków informacyjnych 

 

1. Dla potrzeb realizacji obowiązków określonych w §3 ust. 2 pkt. 11 Sprzedawca zapewni kanały 

kontaktu i komunikacji dla URD, adekwatne do ilości obsługiwanych URD, umożliwiając URD 

dokonywanie zgłoszeń i reklamacji związanych z realizacją umów kompleksowych w tym zgłoszeń 

i reklamacji dotyczących świadczonych usług dystrybucji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. OSD samodzielnie (bez udziału Sprzedawcy) realizować będzie następujące obowiązki w zakresie 

postępowania reklamacyjnego oraz obowiązki informacyjne wynikające z obowiązującego prawa: 

1) przyjmowanie od URD przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii 

elektrycznej z sieci, w zakresie przerw w dostawie energii w tym awarii oraz parametrów 

jakościowych energii elektrycznej; 

2) udzielanie URD, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania 

energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci; 

3) powiadamianie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych 

przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie ogłoszeń prasowych, internetowych na stronie 
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www.pgedystrybucja.pl, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie - URD zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 

kV; 

4) informowanie na piśmie z co najmniej rocznym wyprzedzeniem - URD zasilanych z sieci o napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do 

zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju 

przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci; 

5) kontaktowanie się z URD w sprawie odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci 

w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania, przez URD lub inny podmiot, prac w obszarze 

oddziaływania tej sieci. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania URD o miejscach uzyskania informacji oraz kanałach 

informacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2. W przypadku powzięcia informacji o sytuacji mających 

cechy zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia, Sprzedawca przekaże te informacje bezzwłocznie 

do OSD z użyciem ustalonych kanałów wymiany informacji określonych w Załączniku 4 do Umowy. 

4. Postępowanie w sprawie reklamacji złożonych przez URD i nieobjętych zakresem ust. 2, dotyczących 

usługi dystrybucji energii elektrycznej, a w szczególności dotyczących prawidłowości działania układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, dostarczania energii elektrycznej z sieci i dotrzymania parametrów 

jakościowych energii elektrycznej, standardów jakościowych obsługi odbiorców, realizowane jest 

w następujący sposób: 

a) Reklamacje dotyczące odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego przekazywane są 

przez Sprzedawcę do OSD. OSD dokonuje weryfikacji wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego w terminie siedmiu (7) dni od daty otrzymania reklamacji od Sprzedawcy, 

b) Reklamacje dotyczące prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego Sprzedawca 

przekazuje do OSD w ciągu dwóch (2) dni roboczych w formie elektronicznej. OSD bezzwłocznie 

podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji oraz naprawy lub wymiany układu pomiarowo-

rozliczeniowego. OSD niezwłocznie informuje w formie elektronicznej Sprzedawcę 

o zrealizowanych działaniach, w tym naprawach lub wymianach, a także o ewentualnej korekcie 

danych pomiarowych w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości pracy układu pomiarowo-

rozliczeniowego. OSD zobowiązany jest do wykonania powyższych czynności w terminie 

dziewięciu (9) dni od otrzymania reklamacji. 

c) W przypadku żądania URD laboratoryjnego sprawdzenia licznika, Sprzedawca informuje o tym 

OSD w terminie dwóch (2) dni roboczych. OSD realizuje żądanie URD w terminie zapewniającym 

realizację obowiązku w czternaście (14) dni od zgłoszenia URD. Pokrycie kosztów laboratoryjnego 

sprawdzenia licznika odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami 

świadczenia usługi dystrybucyjnej określonej w Załączniku do Umowy (WUD). 

d) W ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego o którym mowa 

w literze c), URD może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu 

pomiarowo-rozliczeniowego. Koszt ekspertyzy pokrywa URD na zasadach określonych 

w przepisach prawa. 

e) Reklamacje dotyczące dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej 

z sieci elektroenergetycznej, przekazywane są do OSD przez Sprzedawcę w terminie dwóch (2) dni 

roboczych. OSD w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia 

dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci 

elektroenergetycznej, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. W przypadku zgodności 

zmierzonych parametrów z określonymi w IRiESD, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi URD. 

f) W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego wniosku URD w sprawie udzielenia 

bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, 

Sprzedawca przekazuje w ciągu dwóch (2) dni roboczych skan wniosku do OSD. OSD po 

rozpatrzeniu wniosku, przekazuje do Sprzedawcy informację o uznaniu bądź odrzuceniu wniosku 

URD, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 22 dni od dnia otrzymania wniosku od 

Sprzedawcy. 
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g) Wnioski URD o udzielenie bonifikaty z tytułu przerw w zasilaniu, parametrów jakościowych 

energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej oraz niedotrzymania standardów 

jakościowych obsługi URD, przekazywane są do OSD przez Sprzedawcę w terminie dwóch (2) dni 

roboczych w formie elektronicznej. Rozpatrzenie wniosku przez OSD skutkujące ustaleniem 

wysokości bonifikaty, jest uwzględniane w rozliczeniach pomiędzy OSD a Sprzedawcą. 

W rozliczeniach pomiędzy OSD a Sprzedawcą uwzględniane są również bonifikaty nieuznane 

przez OSD, ale wynikające z prawomocnych wyroków sądów lub ostatecznych decyzji 

uprawnionych organów administracyjnych. 

h) Wnioski URD o odszkodowanie wynikające z niedotrzymania parametrów jakościowych energii 

elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, niedotrzymania standardów jakościowych 

obsługi URD, przerw w dostarczanej energii elektrycznej, bądź nie wykonania lub nienależytego 

wykonania usługi dystrybucji na rzecz URD, Sprzedawca przekazuje w ciągu dwóch (2) dni 

roboczych do OSD w formie elektronicznej wraz ze skanem wniosku. OSD niezwłocznie rozpatruje 

złożone wnioski. Roszczenia uznane przez OSD, a także wynikające z prawomocnych wyroków 

sądów lub ostatecznych decyzji uprawnionych organów administracyjnych, są uwzględniane 

w rozliczeniach pomiędzy OSD a Sprzedawcą. W takich przypadkach OSD pokrywa roszczenia 

w pełnej wysokości. 

i) Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania OSD o wszczęciu w stosunku do 

Sprzedawcy postępowań przez właściwe rzeczowo organy administracji państwowej lub sądy 

w przedmiocie związanym ze świadczonymi przez OSD w ramach niniejszej Umowy usługami 

dystrybucji. Sprzedawca zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w tych postępowaniach. W toku 

postępowania Sprzedawca zobowiązany jest zaprezentować otrzymane wcześniej na piśmie lub 

w formie skanu stanowisko OSD. Sprzedawca nie może bez zgody OSD zawrzeć ugody sądowej 

lub uznać powództwa pod rygorem utraty roszczeń, o których mowa w § 7 ust. 8 Umowy. Na 

żądanie OSD Sprzedawca udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania w danej sprawie osobie 

wskazanej przez OSD, w takim przypadku OSD ponosić będzie koszty pełnomocnika i inne koszty 

sądowe. Na wniosek każdej ze Stron, druga Strona ma obowiązek niezwłocznego udzielenia 

informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotów tych postępowań oraz przekazać niezbędne 

dokumenty do prowadzenia sprawy będące w posiadaniu tej Strony. W granicach wyznaczonych 

przepisami prawa OSD może przystąpić do tych postępowań, w szczególności w charakterze 

interwenienta ubocznego po stronie Sprzedawcy lub w charakterze osoby zainteresowanej. 

5. Sprzedawca może zwrócić się do OSD o interpretację zapisów Taryfy OSD oraz udzielenie odpowiedzi 

na pytania Sprzedawcy dotyczące Taryfy OSD, w szczególności kwalifikacji URD do danej grupy 

taryfowej. Interpretacja jest wiążąca dla OSD i Sprzedawcy. OSD zobowiązuje się do udzielenia 

interpretacji w terminie do ośmiu (8) dni. W skomplikowanych przypadkach, a w szczególności gdy 

trzeba uzyskać interpretację organów administracyjnych termin ten może zostać wydłużony, o czym 

OSD poinformuję Sprzedawcę wraz z uzasadnieniem. OSD ponosi konsekwencje interpretacji oraz 

udzielonej odpowiedzi, a także przekroczenia ośmiodniowego (8) terminu na przekazanie odpowiedzi. 

6. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje OSD o treści odpowiedzi udzielonej URD, w przypadku gdy 

będzie ona odmienna niż propozycja odpowiedzi udzielona Sprzedawcy przez OSD, OSD nie obciążają 

skutki udzielenia przez Sprzedawcę odpowiedzi odmiennej niż rekomendowana przez OSD. 

Postępowanie reklamacyjne związane z trybem realizacji Umowy: 

1) W przypadku powstania sporu przy realizacji postanowień Umowy, nieobjętych postępowaniem 

reklamacyjnym zawartym w IRiESD, Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające 

do polubownego rozwiązania sporu w drodze wzajemnych negocjacji. Strony uznają, że negocjacje 

zakończyły się bezskutecznie, jeżeli nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 30 dni od 

dnia jego pisemnego zgłoszenia drugiej Stronie; 

2) Do czasu zakończenia negocjacji, o których mowa w pkt 1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na 

drogę postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do 

dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa; 



 

Strona 19 z 56 

OSD    SPRZEDAWCA 
 

3) Zgłoszenie reklamacji, wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy albo zgłoszenie 

wniosku o renegocjacje Umowy, nie zwalnia Stron z dotrzymania swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

§ 12 

Zmiany, renegocjacje oraz wypowiedzenie Umowy 

1. Zmiany Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie w formie 

aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian jednoznacznie przywołanych w Umowie, dla których ustalano, 

że nie wymagają formy aneksu. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej, pozostaje 

to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku Strony niezwłocznie 

podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowień nieważnych innymi postanowieniami, które będą 

realizować możliwie zbliżony cel. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się również, jeżeli po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy, na skutek 

których jakiekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne. 

4. W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego mających związek z postanowieniami 

Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji po kątem dostosowania 

Umowy do nowych okoliczności. 

5. W przypadku wejścia w życie zmian IRiESP lub IRiESD, które będą powodowały zmiany 

dotychczasowych postanowień Umowy, jeśli Sprzedawca nie skorzystał z prawa wypowiedzenia 

Umowy zgodnie z ust. 6, OSD przedłoży Sprzedawcy aneks do Umowy zmieniający jej stosowne 

postanowienia. Sprzedawca zobowiązuje się do podpisania aneksu do Umowy i jego wysłania do OSD 

w terminie 15 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem, że postanowienia aneksu nie będą 

wykraczały ponad zmiany wynikające ze zmian IRiESP lub IRiESD. Postanowienia aneksu obowiązują 

od daty wejścia w życie zmian IRiESP lub IRiESD. 

6. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 10 dniowego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie zmienionej IRiESD lub IRiESP, jeśli nie zgadza 

się ze zmianami wprowadzonymi w IRiESD lub IRiESP. 

7. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony dopuszczają możliwość 

rozwiązania Umowy w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie. 

8. Każda ze Stron ma również prawo wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia w przypadkach: 

1) stwierdzenia istotnego zawinionego naruszenia przez drugą Stronę warunków Umowy, jeśli 

przyczyny i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego 

zgłoszenia żądania ich usunięcia zawierającego: 

a) stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy; 

b) określenie istotnych szczegółów naruszenia. 

2) niewypłacalności drugiej Strony lub rozpoczęcia przez właściwy sąd postępowania o wykreśleniu 

Strony z rejestru wobec przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego; 

3) zaprzestania działalności na RB, w rozumieniu IRiESP, przez wskazanego przez Sprzedawcę POB. 

 Prawo rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie przysługuje Stronie, która 

poprzez swoje umyślne działanie spowodowała istotne naruszenie postanowień Umowy. 

 Za istotne zawinione naruszenie warunków Umowy przez Sprzedawcę uważa się w szczególności:  
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a)  ustalenie treści umowy kompleksowej zawieranej z URD z naruszeniem zapisów Umowy, WUD 

oraz wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących,  

b) nieustanowienie, nieuzupełnienie lub nieodnowienie przez Sprzedawcę na zasadach określonych 

 w Umowie zabezpieczeń finansowych, o których mowa w § 10, 

c)  wystąpienie opóźnienia w regulowaniu wynikających z Umowy należności OSD

 przekraczającego 30 dni kalendarzowych.  

9. OSD ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu - niezależnie od innych postanowień 

Umowy przewidujących możliwość ograniczenia lub wstrzymania świadczenia usług będących 

przedmiotem Umowy - do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Sprzedawca utraci koncesję, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 lub;  

2) którakolwiek z umów, o których mowa w § 1 ust. 8 punkt 1), 3), nie obowiązuje lub nie jest 

realizowana. Za równoważne z obowiązywaniem umów, o których mowa w § 1 ust. 8, uważa się 

wydanie zastępujących je prawomocnych decyzji lub prawomocnych postanowień 

administracyjnych albo prawomocnych orzeczeń sądowych. 

10. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku cofnięcia 

przez Prezesa URE lub upływu okresu obowiązywania koncesji OSD na dystrybucję energii elektrycznej 

lub niewyznaczenia OSD na operatora systemu dystrybucyjnego. 

11. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie – 

z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 10 - w zakresie realizacji trwających umów 

kompleksowych zawartych z URD zastosowania mają przepisy Umowy dotyczące prowadzenia 

sprzedaży za pośrednictwem sprzedawcy rezerwowego.  

12. Oświadczenie Strony o wypowiedzeniu Umowy powinno być pod rygorem nieważności złożone drugiej 

Stronie na piśmie. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków 

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

2. Każda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę 

trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę cedującą określonych warunków. 

3. Strony ustalają, że po każdej implementacji przez OSD systemu informatycznego umożliwiającego 

wymianę informacji, danych i dokumentów związanych z realizacją Umowy, system ten będzie 

podstawowym sposobem bieżącej realizacji zapisów Umowy, co może stanowić wykluczenie obowiązku 

składania dokumentów w formie pisemnej. OSD zastrzega sobie również, iż wówczas ma prawo do 

zmiany formatu przesyłanych danych, zgodnego z zaimplementowanym systemem informatycznym. 

OSD poinformuje Sprzedawcę o dacie implementacji systemu oraz przekaże niezbędne informacje 

związane z wymaganiami dostępu do systemu i jego obsługą, w terminie najpóźniej do 180 dni przed 

datą implementacji tego systemu. 

 W przypadku awarii systemu informatycznego służącego do wymiany informacji w związku z realizacją 

Umowy, Strony przekazywać będą informację za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. OSD powiadomi Sprzedawcę o planowanej dacie zmiany formatu wystawienia danych pomiarowych, 

o którym mowa w § 5 oraz zmianie wzorów formularzy związanych z realizacją Umowy, o ile nie są 

zawarte w IRiESD, z co najmniej 90 dniowym wyprzedzeniem, co nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. Strony ustalają, że wymagalność roszczeń regresowych Strony następuje – z uwzględnieniem zasad 

i warunków przewidzianych w Umowie - w dniu realizacji roszczeń tej Strony w stosunku do podmiotu 
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uprawnionego w tym URD, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od doręczenia drugiej Stronie 

odpowiedniego dokumentu księgowego.  

6. Za dzień roboczy uznaje się dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz 

postanowienia zawarte w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy. 

8. Wynikające z niniejszej umowy spory sądowe pomiędzy Stronami będą rozpoznawane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby OSD.  

9. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i - z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 - wchodzi w życie z dniem 

podpisania przez obie Strony. 

10. Jeżeli przydzielone przez OSP i należące do POB wskazanego przez Sprzedawcę, MB o których mowa 

w § 4 ust. 2 Umowy, nie zostały uaktywnione przez OSP przed dniem zawarcia Umowy, wówczas 

Umowa wchodzi w życie z dniem uaktywnienia tych MB przez OSP, przypisanych do obszaru działania 

OSD. 

11. Postanowienia § 3 ust. 3 Umowy wchodzą w życie pod warunkiem zapewnienia warunków technicznych 

umożliwiających wymianę pomiędzy Stronami danych pomiarowych i pomiarowo–rozliczeniowych 

w czasie rzeczywistym poprzez dostosowanie systemów informatycznych eksploatowanych przez 

Strony lub poprzez wdrożenie systemu, o którym mowa w § 13 ust. 3 Umowy.  

Spełnienie powyższego warunku Strony potwierdzą pisemnym protokołem, którego podpisanie może 

być uzależnione od pomyślnego zakończenia przeprowadzonych przez Strony testów funkcjonalności 

wprowadzanego rozwiązania. W protokole zostanie wskazana data rozpoczęcia realizacji Umowy 

z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 3.  

12. Realizacja i wykładnia umowy podlega prawu polskiemu, a wszelkie instytucje prawne związane 

z realizacją Umowy należy interpretować i stosować zgodnie z polskim porządkiem prawnym.  

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

14. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

Załącznik nr 1 Zasady i warunki świadczenia usług dystrybucji URD przyłączonym do sieci OSD 

Załącznik nr 2 Zasady i procedury powiadamiania OSD o zawartych przez Sprzedawcę umowach 

kompleksowych, ich modyfikacji oraz wypowiadania 

Załącznik nr 3 Wykaz URD oraz umów kompleksowych zawartych przez Sprzedawcę z tymi 

URD, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSD. 

Załącznik nr 4 Kody identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony 

do realizacji przedmiotu umowy i sposób wymiany informacji 

Załącznik nr 5 Zakres formularza powiadamiania OSD o zmianie podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe Sprzedawcy 

Załącznik nr 6 Zasady i procedury ustanawiania, uzupełniania lub odnawiania zabezpieczeń 

należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę na rzecz OSD 

Załącznik nr 7 Wykaz i obszar prowadzonej działalności obszarowych jednostek organizacyjnych 

OSD 

Załącznik nr 8 Aktualne na dzień podpisania Umowy odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego 

każdej ze Stron oraz pełnomocnictwo o ile Strona działa przez pełnomocnika 

Pozostałe Załączniki wynikające z treści Umowy są uzgadniane bezpośrednio przez Strony Umowy 
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OSD  Sprzedawca 

 

 

Załącznik nr 1  

do Umowy nr ................................ 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

zawartej pomiędzy 

(nazwa OSD) 

a  

(nazwa Sprzedawcy) 

 

ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI URD 

PRZYŁĄCZONYM DO SIECI OSD (WUD) 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze Zasady i warunki świadczenia usług dystrybucji URD przyłączonym do sieci OSD (WUD), 

określają zasady i warunki świadczenia przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej odbiorcom 

w gospodarstwach domowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD o napięciu do 1 kV 

(zwanym w niniejszym załączniku „odbiorcom” lub „URD”), którym Sprzedawca świadczy usługę 

kompleksową, na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z OSD Generalnej Umowy Dystrybucji dla 

usługi kompleksowej („Umowy”).  

2. WUD w szczególności uwzględnia postanowienia: 

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, 

z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne, zwanych dalej łącznie Ustawą,  

2) Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanej dalej 

„Taryfą OSD”),  

3) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwanej dalej IRiESD, 

4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

3.  Taryfa OSD jest publikowana w Biuletynie URE oraz jest udostępniana przez OSD do publicznego 

wglądu w siedzibie OSD i na stronie internetowej OSD - …………………………………………… 

4.  IRiESD wprowadzona do stosowania zgodnie z przepisami Ustawy jest udostępniana przez OSD do 

publicznego wglądu w siedzibie OSD oraz na stronie internetowej OSD - 

………………………………... 

5.  Sprzedawca zobowiązuje się do zawierania umów kompleksowych na warunkach określonych 

w Umowie oraz WUD i z poszanowaniem wymogów wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, w tym w szczególności art. 5 Ustawy.  

6. OSD nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie przez Sprzedawcę świadczenia usług dystrybucji na 

podstawie umów kompleksowych, które zostaną zawarte na odmiennych warunkach i zasadach niż 

określono w Umowie oraz WUD, chyba, że zostały one zaakceptowane przez OSD.  

§2 
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Definicje 

Użyte w WUD pojęcia oznaczają: 

1. dystrybucja energii elektrycznej – transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną OSD w celu jej 

dostarczania odbiorcom, z wyłączeniem sprzedaży tej energii; 

2. grupa taryfowa– grupa odbiorców korzystających z usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden 

zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania; 

3. miejsce dostarczania – punkt w sieci dystrybucyjnej OSD, do którego dostarczana jest energia 

elektryczna, określony w umowie o przyłączenie do sieci albo w umowie kompleksowej, będący 

jednocześnie miejscem odbioru tej energii; 

4. moc przyłączeniowa – moc czynna planowana do pobrania lub wprowadzenia do sieci, określona 

w umowie o przyłączenie do sieci jako wartość maksymalna wyznaczona w ciągu każdej godziny 

okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut, służąca do zaprojektowania 

przyłącza; 

5. moc umowna – moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, określona w umowie kompleksowej 

jako wartość nie mniejszą niż wyznaczoną jako wartość maksymalną ze średniej wartości mocy 

w okresie 15 minut, z uwzględnieniem współczynników odzwierciedlających specyfikę układu zasilania 

Odbiorcy; 

6. nielegalne pobieranie energii elektrycznej – pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, 

z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję 

w ten układ, mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-

rozliczeniowy; 

7. Odbiorca (zwany także URD) - każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie 

umowy kompleksowej; 

8. Okres rozliczeniowy - okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do 

pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi przez OSD; 

9. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie 

dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, 

konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi 

systemami elektroenergetycznymi; 

10. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem 

energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, 

bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, 

remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

11. Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) - podmiot uczestniczący w centralnym 

mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z Operatorem Systemu Przesyłowego, 

zajmujący się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu; 

12. prognozowane zużycie energii elektrycznej – ilość energii elektrycznej prognozowana do zużycia 

w przyjętym okresie rozliczeniowym odzwierciedlająca prawdopodobne jej zużycie; 

13. Sprzedawca rezerwowy - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią 

elektryczną, umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD, będący sprzedawcą 

dla Odbiorcy w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez wybranego przez 

Odbiorcę sprzedawcę lub gdy wybrany przez Odbiorcę sprzedawca utracił POB; 

14. układ pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, 

w szczególności: liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii elektrycznej biernej oraz 

przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub 

pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię; 
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15. Umowa kompleksowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a URD zawierająca zgodnie z Ustawą 

postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz postanowienia umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej; 

16. Umowa o przyłączenie do sieci – umowa określona w art. 7 Ustawy, zawarta pomiędzy OSD 

i Odbiorcą regulująca obowiązki stron w zakresie przyłączenia obiektu Odbiorcy do sieci 

elektroenergetycznej; zawierająca, m.in. termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za 

przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności, zakres robót niezbędnych do realizacji przyłączenia, 

wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo–rozliczeniowego i jego parametrów, moc 

przyłączeniową 

17. Współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia zasilającego THD - współczynnik 

określający łącznie wyższe harmoniczne napięcia (uh), obliczany według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

THD - współczynnik odkształcenia harmonicznymi napięcia zasilającego, 

uh - wartość względną napięcia w procentach składowej podstawowej 

h - rząd wyższej harmonicznej. 

18. Wskaźnik długookresowego migotania światła Plt - wskaźnik obliczany na podstawie sekwencji 12 

kolejnych wartości wskaźników krótkookresowego migotania światła Pst (mierzonych przez 10 minut) 

występujących w okresie 2 godzin, według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Plt - wskaźnik długookresowego migotania światła, 

Pst - wskaźnik krótkookresowego migotania światła 

19. zabezpieczenie przedlicznikowe – zabezpieczenie nadprądowe zainstalowane najbliżej układu 

pomiarowo-rozliczeniowego od strony zasilania (sieci dystrybucyjnej OSD), plombowane przez OSD; 

Pojęcia nie zdefiniowane powyżej, do których odwołują się postanowienia WUD posiadają znaczenie nadane 

im w Taryfie OSD, Ustawie oraz w IRiESD. 

§ 3 

Prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług dystrybucji 

1. Prawa: 

1) OSD jest uprawniony do wykonywania czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, 

z utrzymywaniem sieci i instalacji w należytym stanie oraz do kontroli dotrzymywania warunków 

umowy kompleksowej, bez konieczności uzyskiwania odrębnego upoważnienia Sprzedawcy lub zgody 

URD. Dane wynikające z realizacji umowy kompleksowej są przekazywane pomiędzy OSD 

i Sprzedawcą.  

2) W przypadku stwierdzenia, w wyniku wykonywania przez OSD czynności związanych z dystrybucją 

energii elektrycznej lub kontroli dotrzymywania warunków umowy kompleksowej, niewykonywania 

lub nienależytego wykonywania umowy kompleksowej przez URD, OSD ma prawo wezwać URD do 

niezwłocznego usunięcia wskazanej nieprawidłowości. 

3) W uzasadnionych przypadkach URD może być objęty rozliczeniami za pobór energii biernej, jeżeli 

użytkuje odbiorniki o charakterze indukcyjnym OSD ma prawo do zainstalowania liczników do 

pomiaru energii elektrycznej biernej, która będzie podlegać rozliczeniu.  

4) W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu trwania przerw, niedotrzymania standardów 

jakościowych obsługi odbiorców przez OSD lub parametrów jakościowych dostarczanej energii 
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elektrycznej, o których mowa w WUD, URD przysługują bonifikaty w wysokości i na zasadach 

określonych w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD, pod warunkiem złożenia przez Odbiorcę 

pisemnego wniosku do Sprzedawcy oraz uznania jego zasadności. Wnioski rozpatrywane będą przez 

Sprzedawcę w porozumieniu z OSD.  

2. Obowiązki OSD: 

W ramach świadczonej przez Sprzedawcę usługi kompleksowej, OSD jest zobowiązany do świadczenia 

usługi dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczania na warunkach określonych w Ustawie, 

w szczególności do:  

1) dostarczania energii elektrycznej z zachowaniem ciągłości i niezawodności dostaw z uwzględnieniem 

parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców 

określonych w obowiązujących przepisach prawa, do miejsc dostarczania energii elektrycznej 

określonych w Umowie kompleksowej; 

2) instalowania, na własny koszt, układu pomiarowo-rozliczeniowego, w miejscu przygotowanym przez 

URD oraz systemu pomiarowo-rozliczeniowego, w tym na wniosek Sprzedawcy układu 

przedpłatowego lub licznika inteligentnego, realizującego funkcję przedpłatowego układu pomiarowo-

rozliczeniowego, na zasadach określonych w Umowie; 

3)  niezwłocznego przystępowania do likwidacji awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii 

elektrycznej; 

4) przekazywania Sprzedawcy danych pomiarowych/ pomiarowo–rozliczeniowych URD; 

5)  umożliwienia Sprzedawcy wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną, a także do wyników kontroli 

prawidłowości wskazań tych układów. 

6) udzielania Odbiorcy, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania 

energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii w sieci; 

7) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od Odbiorcy dotyczących dostarczania energii 

elektrycznej z sieci dystrybucyjnej;  

8) powiadamiania URD z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych 

przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie: ogłoszeń prasowych, internetowych, 

komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie; 

9) powiadomienia odbiorców z rocznym wyprzedzeniem o konieczności dostosowania urządzeń oraz 

instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany 

rodzaju przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci; 

10) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego 

wykonania, przez Odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania sieci; rozliczenia 

w tym zakresie będą dokonywane bezpośrednio pomiędzy Odbiorcą, a OSD; 

11) na wniosek Odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, sprawdzenia 

dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci OSD poprzez 

wykonywanie pomiarów. W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami, koszty 

sprawdzenia i pomiarów ponosi Odbiorca w wysokości określonej w Taryfie OSD, rozliczenia w tym 

zakresie dokonywane będą bezpośrednio pomiędzy Odbiorcą a OSD; 

12) na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, udzielania bonifikat 

w wysokości określonej w Taryfie OSD za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 

elektrycznej i standardów obsługi Odbiorców w zakresie usługi dystrybucji; 

13) zapewnienia aby dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy, nie przekroczył w przypadku 

przerwy planowanej 16 godzin, a w przypadku przerwy nieplanowanej 24 godzin, przy czym czas 

jest liczony w przypadku: 

 przerw planowanych od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania 

energii elektrycznej, 

 przerw nieplanowanych od momentu uzyskania przez OSD informacji o jej wystąpieniu do 

czasu wznowienia dostarczania; 

14) zapewnienia aby dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania 

przerw jednorazowych długich (trwających dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin) i bardzo 
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długich (trwających dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny), w przypadku przerw 

planowanych nie przekroczył 35 godzin, a przerw nieplanowanych 48 godzin. Do okresu przerw 

nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza się wyłączeń awaryjnych 

wywołanych przez instalacje i urządzenia elektroenergetyczne należące do Odbiorcy. W sieci 

dystrybucyjnej OSD mogą występować krótkotrwałe zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej 

(przerwy krótkie i przemijające), wynikające z działania automatyki sieciowej i przełączeń 

ruchowych; 

15) sprawdzania prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, w tym w drodze badania 

laboratoryjnego w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez URD; 

16) odpłatnego przeprowadzenia na pisemny wniosek Odbiorcy dodatkowej ekspertyzy badanego 

uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 30 dni od daty otrzymania wyniku badania 

laboratoryjnego. 

3. Parametry jakościowe energii elektrycznej: 

1. OSD zapewnia w miejscach dostarczania następujące parametry jakościowe energii - w przypadku sieci 

funkcjonującej bez zakłóceń: 

1) Wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund powinna być zawarta w przedziale: 

a) 50 Hz ±1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia, 

b) 50 Hz +4 % / -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia. 

2) W każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia 

zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego. 

3) Przez 95 % czasu każdego tygodnia wskaźnik długookresowego migotania światła Plt 

spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być większy od 1. 

4) W ciągu każdego tygodnia 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych: 

a) składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego powinno mieścić się 

w przedziale od 0 % do 2 % wartości składowej kolejności zgodnej, 

b) dla każdej harmonicznej napięcia zasilającego powinno być mniejsze lub równe wartościom 

określonym w poniższej tabeli: 

 

5) Współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia zasilającego THD 

uwzględniający wyższe harmoniczne do rzędu 40, powinien być mniejszy lub równy 8 %. 

4. Warunkiem utrzymania parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych powyżej jest 

pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej lub nie większej od mocy 

przyłączeniowej określonej w warunkach przyłączenia, przy współczynniku tgφ nie większym niż 

0,4. 

5. Napięcie znamionowe sieci niskiego napięcia odpowiada wartości 230/400V. 

6. Obowiązki Sprzedawcy: 

1) Sprzedawca zobowiązuje się wobec OSD, że w umowach kompleksowych zobowiąże Odbiorcę do:  

a) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

postanowieniami umowy kompleksowej, WUD w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie 

energii elektrycznej dla innych odbiorców i nie zagrażający urządzeniom OSD oraz 
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utrzymywania należącej do niego sieci lub wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej, 

w należytym stanie technicznym, poprzez prowadzenie eksploatacji swoich urządzeń i instalacji 

zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa; 

b) utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym 

funkcjonowaniu sieci dystrybucyjnej OSD, a w szczególności do zachowania wymaganych 

odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia 

drzew oraz już istniejącego drzewostanu; 

c) dostosowania instalacji i urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci 

dystrybucyjnej OSD, o których został uprzednio powiadomiony, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach prawa; 

d) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje; 

e) umożliwienia uprawnionym przedstawicielom OSD dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do 

urządzeń oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego znajdującego się na terenie lub w obiekcie 

Odbiorcy, w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usunięcia awarii w sieci dystrybucyjnej 

OSD, odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego; 

f) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSD wykonania kontroli układu pomiarowo-

rozliczeniowego oraz stanu plomb, dotrzymywania warunków Umowy w części dotyczącej usług 

dystrybucji energii elektrycznej i prawidłowości rozliczeń; 

g) zabezpieczenia przed kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

w szczególności plomb nałożonych przez uprawnione podmioty i OSD oraz plomb zabezpieczeń 

głównych i przedlicznikowych, jeżeli znajdują się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy; 

h) niezwłocznego poinformowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci 

dystrybucyjnej OSD i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, o powstałych przerwach 

w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach;  

i) umożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień 

rozwiązania umowy kompleksowej; 

j) w uzasadnionych przypadkach przedłożenia dokumentu sprawdzenia należącej do niego sieci lub 

instalacji, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia; 

2) W umowach kompleksowych Sprzedawca poinformuje Odbiorcę o zasadach i warunkach 

świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej określonych w Umowie, które bezpośrednio 

dotyczą praw i obowiązków Odbiorcy, jak również o tym że: 

a) w przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej przez Odbiorcę, OSD pobiera opłaty za 

nielegalnie pobraną energię w wysokości określonej w Taryfie OSD, chyba że nielegalne 

pobieranie energii elektrycznej wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Odbiorca nie 

ponosi odpowiedzialności lub dochodzi odszkodowania na zasadach ogólnych. Wszelkie 

rozliczenia związane z nielegalnym poborem energii będą dokonywane bezpośrednio pomiędzy 

Odbiorcą, a OSD; 

b) może on zamawiać moc umowną do wysokości nie przekraczającej mocy przyłączeniowej 

pisemnie do 30 września każdego roku w jednakowej wysokości na wszystkie miesiące roku. 

Dopuszcza się zamawianie mocy umownej w niejednakowych wielkościach na poszczególne, nie 

krótsze niż miesięczne, okresy roku. Brak zamówienia mocy umownej w wyżej wymienionym 

terminie jest równoznaczny z zamówieniem mocy umownej na następny okres obowiązywania 

Taryfy OSD w dotychczasowej wysokości. Zmiana mocy umownej do wysokości mocy 

przyłączeniowej nie powoduje konieczności wymiany zabezpieczeń przedlicznikowych, o ile 

zabezpieczenia te pozwalają na pobór mocy do wysokości mocy przyłączeniowej; 

c) wielkość mocy umownej nie może być większa od mocy przyłączeniowej określonej dla danego 

miejsca dostarczania / przyłącza jak również nie może być mniejsza od mocy wymaganej ze 

względu na własności metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym 

przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej, z uwzględnieniem charakterystyki 

poboru mocy przez Odbiorcę; 

d) warunki zmiany mocy umownej określa Taryfa OSD, przy czym zmniejszenie wysokości mocy 

umownej może nastąpić w trakcie okresu obowiązywania Taryfy OSD za zgodą OSD, po 
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spełnieniu warunków określonych przez OSD, uwzględniających postanowienia Taryfy OSD 

i uwarunkowania techniczne; 

e) zmiana mocy umownej z zastrzeżeniem lit. h) następuje nie później niż po upływie dwóch 

miesięcy od daty złożenia wniosku przez Odbiorcę; 

f) grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Odbiorcy, raz na dwanaście miesięcy, 

a w przypadku zmiany stawek opłat w okresie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD 

po spełnieniu warunków określonych przez OSD, uwzględniających postanowienia Taryfy OSD 

i uwarunkowania techniczne. Zmiana grupy taryfowej wynikająca ze zmiany charakteru 

wykorzystania energii elektrycznej (potrzeb na które energia elektryczna jest pobierana, 

określonych w Umowie), może zostać dokonana w każdym czasie, na wniosek Odbiorcy; 

g) zmiana grupy taryfowej może nastąpić również w wyniku stwierdzenia przez OSD, że Odbiorca 

pobiera energię elektryczną na potrzeby inne, niż określone w umowie kompleksowej; 

h) zmiana mocy umownej lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania, 

kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń lub instalacji 

elektroenergetycznych nie będących własnością OSD, do nowych warunków dostarczania energii 

elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia i poniesienia przez Odbiorcę opłat 

wynikających z Taryfy OSD; 

i) OSD ma prawo kontroli poboru mocy i zainstalowania urządzeń ograniczających pobór mocy do 

wielkości umownej; 

j) w przypadku zakończenia obowiązywania umowy kompleksowej, jeżeli Odbiorca nie zawarł 

nowej umowy kompleksowej, OSD może zaprzestać dostarczania energii elektrycznej; 

k) rozliczenia z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz innych odpłatnych 

czynności dokonywanych przez OSD i określonych w aktualnej Taryfie OSD będą dokonywane 

według zasad i stawek opłat zawartych w tej Taryfie;  

l) w przypadku zmiany Taryfy OSD nowe stawki opłat mają zastosowanie po opublikowaniu zmian 

Taryfy OSD w Biuletynie Prezesa URE - od dnia wprowadzenia zmian Taryfy przez OSD; OSD 

wprowadza nową Taryfę w życie nie wcześniej niż po 14 dniach i nie później niż do 45 dnia od 

daty jej opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki;  

m) Odbiorca jest obowiązany stosować się do nowych postanowień IRiESD, jeżeli jej treść została 

zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszona w Biuletynie Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

3) Sprzedawca poinformuje Odbiorcę również o warunkach i zasadach świadczenia na rzecz Odbiorcy 

rezerwowej usługi kompleksowej oraz o przesłankach wypowiedzenia umowy kompleksowej przez 

Sprzedawcę w przypadkach określonych w Umowie. 

 

§ 4 

Odpowiedzialność 

1. Za stan techniczny urządzeń, instalacji i sieci do miejsca rozgraniczenia własności określonego 

w Umowie odpowiada OSD. 

2. OSD nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zastosowania w instalacji Odbiorcy ochrony 

przeciwprzepięciowej. Instalacje elektryczne, zarówno nowe, jak i modernizowane, powinny być 

wyposażone w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Przepięcia mogą być spowodowane 

wyładowaniami atmosferycznymi, operacjami łączeniowymi w sieci dystrybucyjnej lub zadziałaniem 

urządzeń wewnątrz instalacji Odbiorcy.  

3. Jeżeli nic innego nie wynika z przepisów prawa, każda ze Stron zobowiązana jest wobec drugiej Strony 

do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które Strona 

nie ponosi odpowiedzialności - w szczególności Strona nie jest zobowiązana do naprawienia szkody, 

jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem działania siły wyższej 

lub osoby trzeciej, za którą Strona nie ponosi odpowiedzialności. 
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4. OSD ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz 

standardów jakościowych obsługi Odbiorców, określonych w Ustawie i Umowie albo odmiennych 

określonych w Umowie kompleksowej, o ile zostały one uzgodnione z OSD.  

5. Nie stanowią naruszenia warunków Umowy kompleksowej przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu 

energii elektrycznej: 

1) wprowadzone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o ile wprowadzenie 

przerw lub ograniczeń na podstawie przepisów prawa nastąpiło na skutek okoliczności, za które 

odpowiedzialności nie ponosi OSD, 

2) wprowadzone przez Operatora Systemu Przesyłowego, zgodnie z Ustawą, w związku 

z ograniczeniami w świadczeniu usług przesyłania energii elektrycznej o ile wprowadzenie przerw 

lub ograniczeń na podstawie przepisów prawa nastąpiło na skutek okoliczności, za które 

odpowiedzialności nie ponosi OSD, 

3) spowodowane wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, z przyczyn o których 

mowa w Ustawie i Umowie, 

4) których czas nie przekracza dopuszczalnego czasu trwania zgodnie z Ustawą. 

6. W przypadku, gdy nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego, co 

uniemożliwia dokonanie odczytu wskazań lub poprawną pracę układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

Odbiorca ponosi koszty zakupu nowego urządzenia pomiarowego i koszty jego demontażu i montażu, 

chyba że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego jest następstwem 

okoliczności, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 

7. W przypadku uszkodzenia lub zerwania plomb nałożonych przez uprawnione podmioty lub OSD, 

Odbiorca ponosi koszty sprawdzenia stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz 

założenia nowych plomb, chyba, że uszkodzenie lub zerwanie plomb jest następstwem okoliczności, za 

które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 

8. W przypadku wadliwego działania urządzeń Odbiorcy, mających wpływ na sieć dystrybucyjną OSD, 

w następstwie których powstanie roszczenie osób trzecich, Odbiorca będzie odpowiedzialny za szkodę 

poniesioną przez OSD w związku z roszczeniami osób trzecich.  

§ 5 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

1. Sprzedawca poinformuje Odbiorcę, że: 

1) Na żądanie Odbiorcy, OSD dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

2) Odbiorca lub OSD ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu 

pomiarowo-rozliczeniowego. Badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia żądania. 

3) Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego 

oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu 

elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

4) W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w ppkt. c), 

Odbiorca może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-

rozliczeniowego. OSD umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, a koszty ekspertyzy pokrywa 

Odbiorca. 

5) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, OSD zwraca koszty, o których mowa 

w ppkt. c) i d), a także dokonywana jest korekta należności wynikających z realizacji umowy 

kompleksowej. 

6) W przypadku wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego w trakcie dostarczania energii 

elektrycznej, a także po zakończeniu jej dostarczania OSD wydaje Odbiorcy dokument zawierający 

dane identyfikujące układ pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazań licznika w chwili demontażu. 

7) Odbiorca może zlecić OSD wykonanie czynności wynikających z Taryfy OSD: 

a) montaż i demontaż urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia 
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dotrzymania parametrów technicznych energii dostarczanej z sieci dystrybucyjnej; 

b) założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu w szczególności po naprawie, 

remoncie i konserwacji instalacji; 

c) sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego i założenie nowych plomb na 

zabezpieczeniu głównym, w układzie pomiarowo-rozliczeniowym lub na innym elemencie 

podlegającym oplombowaniu, w miejsce plomb zerwanych lub uszkodzonych przez Odbiorcę; 

d) przeniesienie, na życzenie Odbiorcy elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika lub 

licznika i urządzenia sterującego) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone 

miejsce w obrębie tego samego obiektu; 

przy czym zlecenie powinno być udzielone bezpośrednio OSD. Rozliczenia z tytułu wykonania 

zleconych czynności dokonane będą pomiędzy Odbiorcą, a OSD na podstawie Taryfy OSD. 

8) Wszelkie prace przy układzie pomiarowo-rozliczeniowym, związane ze zdjęciem plomb nałożonych 

przez OSD na układ pomiarowo-rozliczeniowy, mogą być wykonywane wyłącznie na warunkach 

uzgodnionych z OSD bądź w obecności upoważnionych przedstawicieli OSD. 

9) Odbiorca może zdjąć plombę bez zgody OSD jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego 

zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia. W każdym przypadku Odbiorca ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić OSD o fakcie i przyczynach zdjęcia plomby oraz jest zobowiązany do 

zabezpieczenia i przekazania OSD plomb numerowanych założonych przez OSD w przypadku 

uzasadnionej konieczności ich zdjęcia. 

10) W przypadku rozwiązania umowy kompleksowej i zakończenia świadczenia przez OSD usługi 

dystrybucji energii elektrycznej, Odbiorca jest zobowiązany umożliwić OSD dokonanie odczytu 

wskazań układu pomiarowego oraz demontażu układu pomiarowego należącego do OSD. 

 

§ 6 

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej 

1. OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej: 

1) jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy 

stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska, 

2) jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny pobór energii 

elektrycznej, 

3) jeżeli Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi dystrybucji 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 

powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, 

dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, 

2. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej, po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn określonych w ust. 

1, następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających jej wstrzymanie. 

3. Odbiorca będzie obciążony opłatami za wznowienie dostarczania energii elektrycznej, po wstrzymaniu 

jej dostarczania z przyczyn określonych w ust. 1, zgodnie z Taryfą OSD. 

§ 7 

Bonifikaty 

Za niedotrzymanie, określonych w odrębnych przepisach, dopuszczalnych poziomów odchyleń napięcia od 

napięcia znamionowego oblicza się bonifikatę, oznaczoną symbolem "WUT" [w zł]: 

1. Jeżeli wartość odchylenia napięcia od dopuszczalnych wartości granicznych nie przekracza 10%, 

Odbiorcy przysługuje bonifikata w okresie doby, w wysokości obliczonej według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

ΔU - wartość odchylenia napięcia od określonych w odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości 
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granicznych odchyleń napięcia od napięcia znamionowego [w %], 

AT - ilość energii elektrycznej dostarczoną Odbiorcy w okresie doby [w jednostkach energii], 

CT - cenę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. B ustawy Prawo energetyczne, 

obowiązującą w okresie, w którym nastąpiło odchylenie napięcia od określonych w odrębnych 

przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięcia od napięcia znamionowego 

[w zł za jednostkę energii]”. 

2. Jeżeli wartość odchylenia napięcia od dopuszczalnych wartości granicznych przekracza 10 %, Odbiorcy 

przysługuje bonifikata w okresie doby, w łącznej wysokości obliczonej według wzoru: 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

AT - ilość energii elektrycznej dostarczoną Odbiorcy w okresie doby [w jednostkach energii], 

CT - cenę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. B ustawy Prawo energetyczne, 

obowiązującą w okresie, w którym nastąpiło odchylenie napięcia od określonych w odrębnych 

przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięcia od napięcia znamionowego 

[w zł za jednostkę energii]”, 

brT - ustaloną w taryfie bonifikatę za niedotrzymanie poziomu napięcia w zakresie określonych 

w odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięcia od napięcia 

znamionowego w okresie doby [w zł za godzinę], 

tT - łączny czas niedotrzymania poziomu napięcia w zakresie określonych w odrębnych przepisach 

dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięcia od napięcia znamionowego w okresie doby 

[w godzinach]. 

3. W okresie, w którym nie były dotrzymane parametry jakościowe energii elektrycznej, a układ 

pomiarowo-rozliczeniowy uniemożliwia określenie ilości energii elektrycznej dostarczonej Odbiorcy, 

ilość tej energii ustala się na podstawie poboru energii elektrycznej w analogicznym okresie 

rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim tygodniu oraz proporcji liczby godzin, 

w których parametry jakościowe energii elektrycznej nie zostały dotrzymane, do całkowitej liczby 

godzin w okresie rozliczeniowym. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej Odbiorcy 

przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przysługuje bonifikata 

w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 

lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii. Ilość niedostarczonej 

energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie 

poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu 

dopuszczalnych przerw określonych w Umowie lub odrębnych przepisach. 

5. W przypadku niedotrzymania przez OSD standardów jakościowych, Odbiorcom przysługują następujące 

bonifikaty: 

1) W wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia za: 

a) nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od Odbiorcy, 

b) odmowę udzielenia Odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii sieci, 

c) niepowiadomienie co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie 

planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie ogłoszeń prasowych, 

internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych albo w inny sposób przyjęty na danym 

terenie, 

d) nieudzielenie, na żądanie Odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnej Taryfy. 

2) W wysokości 1/15 przeciętnego wynagrodzenia za: 

a) nieuzasadnioną zwłokę w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej, 

spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, 

b) niepoinformowanie na piśmie, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem o konieczności 

dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania, 
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c) za nieuzasadnioną odmowę odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci w celu 

umożliwienia bezpiecznego wykonania przez Odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze 

oddziaływania tej sieci, 

d) uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo-

rozliczeniowego, na wniosek Odbiorcy złożony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku 

badania laboratoryjnego. 

3) W wysokości 1/250 przeciętnego wynagrodzenia za: 

a) przedłużenie 14 dniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji Odbiorcy w sprawie 

zasad rozliczeń i udzielania odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki, 

b) za przedłużenie 14 dniowego terminu sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego lub 14 dniowego terminu laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania 

układu pomiarowo-rozliczeniowego, za każdy dzień zwłoki. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

Każdorazowa zmiana Taryfy OSD, IRiESD zatwierdzonej przez Prezesa URE lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa określających parametry jakościowe energii elektrycznej lub standardy 

jakościowe obsługi odbiorców będzie powodowała zmianę parametrów jakościowych energii elektrycznej 

dostarczanej Odbiorcy lub zmianę standardów jakościowych obsługi. Zmiany, o których mowa w niniejszym 

ustępie, nie stanowią zmiany WUD. 
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Załącznik nr 2do Umowy nr ................................ 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

zawartej pomiędzy 

(nazwa OSD)  

a 

(nazwa Sprzedawcy) 

 

ZASADY I PROCEDURY POWIADAMIANIA OSD O ZAWARTYCH PRZEZ 

SPRZEDAWCĘ UMOWACH KOMPLEKSOWYCH, ICH MODYFIKACJI 

ORAZ WYPOWIADANIA 

 

1. OSD i Sprzedawca współpracują w zakresie procesu zawierania umowy kompleksowej w następującym 

zakresie: 

1) W przypadku gdy Sprzedawca występuje w imieniu URD, Sprzedawca jest zobowiązany do 

przedstawienia wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji 

energii elektrycznej i określenie parametrów dostaw (zgodnie z Formularzem 3) skanu 

pełnomocnictwa lub na żądanie OSD przedstawić poświadczony za zgodność odpis tego 

pełnomocnictwa. 

2) OSD przekazuje Sprzedawcy dane niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej zgodne 

z Formularzem 4 a w terminie określonym § 3 ust. 1 pkt 13) 

3) Sprzedawca zobowiązuje się zamieszczać w umowie kompleksowej dla każdego URD (PPE) dane 

określone przez OSD wg ww. specyfikacji. Sprzedawca po zawarciu umowy kompleksowej z URD, 

powiadamia OSD o jej zawarciu na formularzu, którego wzór stanowi Formularz 5, 

4) OSD po otrzymaniu od Sprzedawcy powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, rozpoczyna 

proces zmiany sprzedawcy zgodnie z zapisami prawa. 

2. Rozpoczęcie świadczenia przez OSD usług dystrybucji następuje po powiadomieniu OSD przez 

Sprzedawcę o zawartej przez Sprzedawcę umowie kompleksowej, pozytywnej weryfikacji tego 

powiadomienia przez OSD oraz spełnieniu pozostałych wymagań dotyczących powiadomienia 

i procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie z zapisami Umowy oraz IRiESD. 

3. OSD i Sprzedawca współpracują w zakresie wprowadzania zmian do umowy kompleksowej, 

dotyczących usług dystrybucji określonych w Umowie, w następującym zakresie: 

1) Sprzedawca po otrzymaniu od URD wniosku o zmianę umowy kompleksowej w zakresie mającym 

wpływ na świadczenie i rozliczanie usługi dystrybucji, przekazuje go do OSD na Formularzu 6. 

2) OSD w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedawcy wniosku, o którym mowa 

w pkt. 1), przekazuje Sprzedawcy Formularz 4 ”Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi 

dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” w umowie kompleksowej, chyba że inny 

termin wynika z Taryfy OSD lub zmiana warunków skutkuje koniecznością spełnienia warunków lub 

realizacji czynności przez URD, wówczas Formularz 4 ”Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi 

dystrybucji określenie parametrów technicznych dostaw” jest przekazywany Sprzedawcy w terminie 

10 dni po dokonaniu zmiany warunków świadczenia usług dystrybucji przez URD. OSD określa datę 

zmiany warunków umowy kompleksowej, o których mowa w pkt. 1). 

3) W przypadku zmiany parametrów technicznych dostaw wykonanych w uzgodnieniu z Odbiorcą 

z inicjatywy OSD, Sprzedawca dokona zmian w umowie kompleksowej w terminie 30 dni od daty 
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przekazania informacji na podstawie przekazanego przez OSD Formularza 4 ”Potwierdzenia 

możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”. 

4) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu zmian w umowie 

kompleksowej z URD przekazuje OSD informację o zmianie umowy kompleksowej na Formularzu 7. 

4. OSD i Sprzedawca współpracują w zakresie rozwiązania umowy kompleksowej w następującym 

zakresie: 

1) Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 10 dni roboczych przed datą 

rozwiązania umowy kompleksowej, przekazuje informację o rozwiązaniu umowy kompleksowej na 

Formularzu 8. do OSD, jeżeli rozwiązanie wiąże się z zaprzestaniem świadczenia usługi 

kompleksowej do danego miejsca dostarczania. W przypadku gdy jest zawierana nowa umowa 

kompleksowa, wówczas Sprzedawca dokonuje jej zgłoszenia zgodnie z Umową oraz z ust. 1, 

w terminie umożliwiającym jej pozytywne zweryfikowanie przed rozwiązaniem dotychczasowej 

umowy kompleksowej, 

2)  OSD zgodnie z Umową oraz IRiESD przekazuje Sprzedawcy końcowe dane rozliczeniowe URD.  

5. W przypadku zawarcia przez Sprzedawcę kolejnej umowy kompleksowej na dostawę energii do PPE 

w szczególności spowodowanego zmianą właściciela PPE, w którym ma on już obowiązującą umowę 

kompleksową, której zgłoszenie, zostało pozytywnie zweryfikowane przez OSD oraz spełnione zostały 

pozostałe wymagania dotyczące powiadomienia i procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z zapisami 

Umowy oraz IRiESD, oraz nie ulegają zmianie warunki świadczenia usługi dystrybucji, nie jest 

konieczne występowanie przez Sprzedawcę do OSD o wydanie „Potwierdzenia możliwości świadczenia 

usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” zgodnie z Formularzem 4 przed 

zawarciem umowy. W takim przypadku Sprzedawca przyjmuje parametry techniczne zgodnie z ostatnio 

przekazanym przez OSD Formularzem 4. 

6. Aktualne wzory Formularzy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 znajdują się na stronie internetowej OSD, 

w przypadku ich zmiany OSD powiadomi Sprzedawcę z 60 dniowym wyprzedzeniem. 

 

 

 

 

OSD  Sprzedawca 
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Załącznik nr 3  

do Umowy nr ................................ 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

zawartej pomiędzy 

(nazwa OSD)  

a 

(nazwa Sprzedawcy) 

 

 

WYKAZ URD ORAZ UMÓW KOMPLEKSOWYCH ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ 

Z TYMI URD, PRZYŁĄCZONYMI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD 

 

 

 

 

OSD  Sprzedawca 
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Tabela 1. Wykaz zgłoszonych przez Sprzedawcę umów kompleksowych, które są realizowane przez OSD na 

podstawie Umowy. 
 

 

Lp. Numer PPE Nazwa/kod Odbiorcy 

1 
  

2 
  

3 
  

… 
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Załącznik nr 4  

do Umowy nr ................................ 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

zawartej pomiędzy 

(nazwa OSD)  

a 

(nazwa Sprzedawcy) 

KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY 

UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI  

 

1. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Sprzedawca przyjmuje kod identyfikacyjny nadany przez OSP. 

 

2. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 

1) OSD: 

PGE Dystrybucja S.A. 

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin 

tel. (81) 710 57 02 

fax: (81) 744 23 39 

e-mail: sekretariat@pgedystrybucja.pl 

2) Sprzedawca: 

  

 

 

 

 

 

3. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów oraz uzgodnień związanych z realizacją umowy, w tym do powiadamiania 
OSD o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży z URD, zgłaszania wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej 

URD, udostępniania danych pomiarowych URD i aktualizacji Umowy w zakresie URD są:  

a) ze strony Sprzedawcy: 

Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia 

 

tel.:    

faks:   

e-mail:   

 

tel.:   

 faks:   

e-mail:   

b) ze strony OSD  

Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia 

 

tel.:    

faks:   

e-mail:   

 

tel.:    

faks:   

e-mail:   

 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 nie mają prawa zmieniania Umowy, ani prawa rozporządzania 

prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron, za wyjątkiem zaciągania 
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w imieniu Sprzedawcy, zobowiązań określonych w ust. 3, zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie 

i IRiESD. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych 

w ust. 3 osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności. 

5. Zmiana danych, wyszczególnionych w ust. 3 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie Aneksu do 

Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązują się do 

przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej. 

6. Wymiana informacji obejmuje w szczególności: 

a)  zgłaszanie umów sprzedaży 

b)  udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych 

c)  aktualizacje wykazu URD 

d)  zgłaszania wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD 

 

7.  Standardy techniczne wymiany informacji: 

 

 

 

 

 

OSD  Sprzedawca 

 

 

 

 

 

  



 

Strona 39 z 56 

OSD    SPRZEDAWCA 
 

Załącznik nr 5  

do Umowy nr ................................ 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

zawartej pomiędzy 

(nazwa OSD)  

a 

(nazwa Sprzedawcy) 

 

WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA OSD O ZMIANIE PODMIOTU 

ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE SPRZEDAWCY  

 

1. Powiadamianie OSD o planowanej zmianie POB przez Sprzedawcę, odbywa się na zasadach 

określonych w Umowie i IRiESD-Bilansowanie oraz powinno być dokonane na odpowiednim 

formularzu, którego wzór stanowi Tablica T.1. 

2. Przekazany do OSD w formie pisemnej oraz elektronicznej formularz, o którym mowa w ust. 1, 

powinien być odpowiednio podpisany i wysłany przez osobę wskazaną w Załączniku nr 4 do Umowy, 

jako osobę upoważnioną przez Sprzedawcę oraz przez osobę upoważnioną ze strony POB.  

3. Wypełniony formularz powinien być przekazany do OSD w formie pisemnej oraz wysłany pocztą 

elektroniczną na adresy wymienione w Załączniku nr 4 do Umowy. 

 

 

 

 

 

OSD  Sprzedawca 
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Tablica T.1. 

Nazwa i dane adresowe POB: 
(nazwa, kod pocztowy, miejscowość, 

ulica, nr budynku, nr lokalu, kod 

nadany przez OSD) 

Kod POB nadany przez OSP: 

 

 

UR.......... 

Kod OR ustanowionego prze POB: 

  

 

OR.......... 

Kod Podmiotu składającego 

zgłoszenie nadany przez 

OSD: 

 

…………….......... 

 

 

Data zgłoszenia: 

(dd.mm.rrrr) 

 

……………........ 

Nazwa i dane teleadresowe 

Sprzedawcy 

(nazwa, kod pocztowy, 

miejscowość, ulica, nr 

budynku, nr lokalu, kod 

nadany przez OSD) 

Nr umowy zawartej pomiędzy 

OSD (PGE Dystrybucja 

……… Sp. z o.o. ) 

 a Sprzedawcą 

Planowany okres prowadzenia 

bilansowania handlowego Sprzedawcy 

Kod JGo w 

ramach 

której 

obecnie 

prowadzone 

jest 

bilansowanie 

handlowe 

Sprzedawcy 

Kod JGo w 

ramach 

której będzie 

prowadzone 

bilansowanie 

handlowe 

Sprzedawcy 

Kody MB z obszaru OSD 

przypisane do JGO wskazanej 

w kolumnie 6 

od do 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

Oświadczamy, że powyższe dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym: 

 

 

 

................................................................... ............................................................... 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej Sprzedawcy Podpis i pieczęć osoby upoważnionej POB 

 

 

Uwaga:  w przypadku wystawienia przez Sprzedawcę stosownego pełnomocnictwa dla POB, POB jest zobowiązany do przedstawienia wraz 

z formularzem oryginału tego pełnomocnictwa lub jego odpis 
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Załącznik nr 6 

do Umowy nr ................................ 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

zawartej pomiędzy 

(nazwa OSD)  

a 

(nazwa Sprzedawcy) 

 

ZASADY I PROCEDURY USTANAWIANIA, UZUPEŁNIANIA LUB 

ODNAWIANIA ZABEZPIECZEŃ NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

PRZEZ SPRZEDAWCĘ NA RZECZ OSD 

 

 

1. Ogólne zasady ustanawiania zabezpieczeń 

1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej jako Zabezpieczenie), obliczane i ustanawiane 

jest przez Sprzedawcę na rzecz OSD bez wezwania na zasadach określonych w niniejszym 

Załączniku. 

2) Wysokość Zabezpieczenia obliczana jest jako iloczyn wielkości sprzedaży (wskazanej w kWh) oraz 

sumy składnika zmiennego stawki sieciowej oraz stawki jakościowej dla grupy taryfowej G11 

według właściwości terytorialnej siedziby odpowiedniego dla Odbiorcy Oddziału OSD, określonej 

w obowiązującej w OSD w dacie dokonywania obliczeń Taryfie dla Usług Dystrybucji Energii 

Elektrycznej („Wysokość Zabezpieczenia”). 

3) Dla ustalenia wielkości sprzedaży na potrzeby określenia Wysokości Zabezpieczenia przyjmuje się: 

a) dla Zabezpieczenia udzielanego przy zawieraniu Umowy - prognozowaną 3-miesięczną 

wielkość sprzedaży zadeklarowaną przez Sprzedawcę w oświadczeniu przygotowanym zgodnie 

z treścią wzoru zawartego w Formularzu 9 („prognozowana wielkość sprzedaży”), 

b) dla Zabezpieczenia ustalanego i uzupełnianego w trakcie obowiązywania Umowy - 

3-miesięczną, potwierdzoną wystawionymi przez OSD fakturami, wielkość sprzedaży 

dokonanej przez Sprzedawcę w ramach Umowy - liczoną za okres 3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających miesiąc, w którym ustalana jest aktualna Wysokość Zabezpieczenia („bieżąca 

wielkość sprzedaży”). 

4) Przed podpisaniem Umowy Sprzedawca dostarczy oświadczenie o wielkości prognozowanej 

sprzedaży, zgodne ze wzorem określonym w Formularzu 9. 

5) W przypadku Zabezpieczenia ustanawianego przy zawieraniu niniejszej Umowy, Zabezpieczenie 

powinno być ustanowione najpóźniej w chwili jej zawarcia. W trakcie obowiązywania Umowy, 

z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, Zabezpieczenie ustanawiane jest przez 

Sprzedawcę w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia, w którym zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy powstał obowiązek uzupełnienia Zabezpieczenia. 

6) Z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w Umowie Wysokość Zabezpieczenia przez cały czas 

trwania Umowy nie może być niższa niż wartość Zabezpieczenia obliczona dla bieżącej wielkości 

sprzedaży. W przypadku, gdy bieżąca wielkość sprzedaży przekroczy wielkość sprzedaży 

uwzględnioną uprzednio dla potrzeb wyliczenia Wysokości Zabezpieczenia, Sprzedawca jest 
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zobowiązany do odpowiedniego uzupełnienia Zabezpieczenia w oparciu o bieżącą wielkość 

sprzedaży. 

7) Jeżeli łączna deklarowana w ciągu miesiąca kalendarzowego wielkość sprzedaży (wskazana w kWh) 

objęta dokonanymi przez Sprzedawcę zgłoszeniami umów kompleksowych przekroczy 

prognozowaną wielkość sprzedaży, Wysokość Zabezpieczenia określa się ponownie w oparciu 

o wielkość wyższą. W tym wypadku OSD wezwie Sprzedawcę do odpowiedniego uzupełnienia 

Zabezpieczenia, do czego Sprzedawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty wezwania. 

8) Wielkość sprzedaży określana dla potrzeb weryfikacji aktualnej Wysokości Zabezpieczenia jest 

określana w przedziałach miesięcznych - za miesiąc poprzedni do 10 dnia kalendarzowego 

następnego miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy. 

9) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę, może zostać ustanowione, 

według wyboru Sprzedawcy, w jednej lub kilku z następujących form : 

a) kaucji pieniężnej, wpłaconej na rachunek bankowy OSD,  

b) nieodwołalnej blokady środków na rachunku Sprzedawcy z upoważnieniem dla OSD do zaspokojenia się 

z tego rachunku do kwoty zabezpieczenia,  

c) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, wystawionej przez bank o aktualnej ocenie 

ratingowej, nadanej przez agencją ratingową, na poziomie równoważnym BBB lub wyższym,  

d) nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej przez ubezpieczyciela 

o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie równoważnym BBB 

lub wyższym, 

e) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionego przez Sprzedawcę, poręczonego 

przez podmiot o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na poziomie 

równoważnym BBB lub wyższym. 

f) wpłaty środków pieniężnych na rachunek powierniczy/zastrzeżony prowadzony przez bank na 

rzecz OSD. 

Wszelkie kwoty stanowiące przedmiot Zabezpieczenia (kwota przelewu) lub ujęte 

w dokumentach stanowiących i potwierdzających Zabezpieczenie muszą być określone 

w walucie polskiej (polski złoty). 

10) W przypadku, gdy ustanowione Zabezpieczenie przewyższa o co najmniej 10% wartość 

Zabezpieczenia obliczonego w oparciu o bieżącą wielkość sprzedaży Sprzedawca może wystąpić 

do OSD o odpowiednie ograniczenie Zabezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, że zasada ta nie ma 

zastosowania w okresie 3 pierwszych miesięcy obowiązywania Umowy. OSD zwalnia lub ogranicza 

Zabezpieczenie w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia Sprzedawcy.  

11) Na pisemny wniosek Sprzedawcy, OSD zwalnia Sprzedawcę z obowiązku ustanawiania lub 

uzupełniania Zabezpieczenia w przypadku, gdy Sprzedawca lub podmiot, który posiada 

bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udziałów albo akcji Sprzedawcy, posiada 

aktualną oceną ratingową na poziomie równoważnym BBB lub wyższym, nadaną przez 

honorowaną przez OSD agencję ratingową.  

OSD rozpatruje wniosek tym przedmiocie i powiadamia Sprzedawcę pisemnie o podjętej decyzji 

w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu wymaganych zgodnie z pkt. 12) 

dokumentów. 

OSD publikuje na swojej stronie internetowej listę honorowanych agencji ratingowych wraz 

z warunkami akceptacji przyznawanych ocen. 

12) Sprzedawca ubiegający się o zwolnienie z obowiązku ustanawiania uzupełniania Zabezpieczeń, jak 

również Sprzedawca, który takie zwolnienie uzyskał, zobowiązany jest do:  
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a) dostarczania oryginałów bądź kopii, poświadczonych przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Sprzedawcy, dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek do 

nadania lub podtrzymania oceny ratingowej, 

b) informowania OSD o każdej zmianie lub wygaśnięciu oceny ratingowej, 

c) informowania OSD o zmianach w zakresie stosunku dominacji, określonego w pkt 11, które 

mają wpływ na przesłanki uzyskanego uprzednio zwolnienia 

d) informowania, na pisemne żądanie OSD, o aktualnej ocenie ratingowej. 

13) Sprzedawca traci uzyskane uprzednio zwolnienie z obowiązku ustanawiania lub uzupełniania 

Zabezpieczeń i zobowiązany jest do ustanowienia Zabezpieczeń bez wezwania OSD, w przypadku:  

a) dezaktualizacji przesłanek ustanowienia zwolnienia, 

b) upływu 18 miesięcy kalendarzowych od daty nadania lub podtrzymania oceny ratingowej, 

c) niedostarczenia dokumentów potwierdzających nadanie lub podtrzymanie oceny ratingowej, 

d) nieterminowego regulowania zobowiązań wobec OSD z uwzględnieniem warunków spełnienia 

kryterium terminowości określonych w pkt 14). 

14) Kryterium terminowości płatności uważa się za spełnione, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy 

zwolnienia z obowiązku ustanawiania lub uzupełniania zabezpieczeń spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

a) łączna kwota opóźnień nie przekroczyła 3% wszystkich rozliczeń wynikających z realizacji 

niniejszej Umowy oraz 

b) łączna liczba dni opóźnienia w płatnościach nie przekroczyła 3 dni kalendarzowych z tytułu 

wszystkich rozliczeń wynikających z realizacji niniejszej Umowy.  

W przypadku ubiegania się lub uzyskania przez Sprzedawcę zwolnienia z obowiązku ustanawiania 

lub uzupełniania zabezpieczeń w trakcie pierwszego roku obowiązywania Umowy, na potrzeby 

weryfikacji kryterium terminowości płatności uwzględnia się dotychczasowy okres trwania Umowy. 

15) OSD ma prawo do skorzystania z Zabezpieczenia ustanowionego przez Sprzedawcę na 

zaspokojenie roszczeń z tytułu wymagalnych należności wynikających z Umowy. W przypadku 

skorzystania przez OSD z Zabezpieczenia, OSD wzywa Sprzedawcę do jego uzupełnienia 

w terminie 7 dni od daty wezwania. 

16) W przypadku:  

a) wykorzystania przez OSD, w całości lub w części, przedłożonego zabezpieczenia w formie 

pieniężnej na rachunek bankowy OSD lub na rachunek powierniczy/zastrzeżony prowadzony 

na rzecz OSD - w okresie do 5 dni od dnia skorzystania zabezpieczenia zawiadomi o tym 

fakcie Sprzedawcę. Zawiadomienie uważa się za skuteczne w szczególności w wypadku 

przesłania przez PGE Dystrybucję powiadomienia faksem na numer XX XXX-XX-XX lub 

mailem na adres; XXXXXXX, 

b) wystosowania przez OSD żądania zapłaty tytułem ustanowionego zabezpieczenia z gwarancji 

bankowej, ubezpieczeniowej lub nieodwołalnej blokady środków na rachunku Sprzedawcy, 

OSD w okresie do 5 dni od dnia wystosowania żądania zawiadomi o tym fakcie Sprzedawcę. 

Zawiadomienie uważa się za skuteczne w szczególności w wypadku przesłania przez 

PGE Dystrybucja powiadomienia faksem na numer XX XXX-XX-XX lub mailem na adres; 

XXXXXXX, 

c) potrzeby wypełnienia przez OSD weksla in blanco, złożonego przez Sprzedawca tytułem 

zabezpieczenia, OSD postępuje zgodnie z deklaracją wekslową. 

17) Sprzedawca występując o zwolnienie Zabezpieczenia zobowiązany jest do wskazania formy oraz 
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tytułu zabezpieczenia, o którego zwolnienie wnioskuje oraz:  

a) w przypadku żądania zwrotu zabezpieczenia w formie pieniężnej: do jednoznacznego 

określenia wysokości zabezpieczenia, o którego zwrot wnioskuje, 

b) w przypadku żądania zwolnienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej do określenia wystawcy gwarancji, daty wystawienia gwarancji i numeru 

dokumentu gwarancji, o której zwolnienie wnioskuje, 

c) w przypadku żądania zwolnienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco, daty wystawienia 

deklaracji wekslowej do weksla, o którego zwolnienie wnioskuje, 

18) Zwolnienie/zwrot zabezpieczenia następuje, po dostarczeniu przez Sprzedawcę oryginału wniosku 

do OSD, wg następujących zasad:  

a) zabezpieczenie w formie pieniężnej OSD zwraca dokonując przelewu środków na rachunek 

wskazany przez Sprzedawcę, 

b) zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej OSD zwalnia wysyłając do 

wystawcy gwarancji oryginał dokumentu gwarancji za pomocą poczty poleconej za 

pokwitowaniem odbioru, o ile Sprzedawca nie zwrócił się o osobisty odbiór tych dokumentów 

– w tym zakresie postanowienia lit. c) stosuje się odpowiednio, 

c) zabezpieczenie w formie weksla in blanco OSD zwraca umożliwiając odbiór przez 

uprawnionego przedstawiciela Sprzedawcy oryginału dokumentu weksla wraz z dokumentem 

deklaracji wekslowej za pokwitowaniem odbioru w miejscu wskazanym przez OSD, 

d) kwota zabezpieczenia przekazana w formie wpłaty na rachunek powierniczy/zastrzeżony 

podlega zwrotowi poprzez przelew na rachunek wskazany przez Sprzedawcę. 

Zwrot zabezpieczenia następuje w takim zakresie w jakim nie zostało lub nie zostanie ono 

wykorzystane przez OSD zgodnie z warunkami Umowy na zaspokojenie przysługujących mu 

roszczeń. 

19) OSD zwalnia lub zwraca Zabezpieczenie w terminie 10 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia 

Umowy. Jeżeli pozostały do uregulowania przez Sprzedawcę nieuiszczone należności wynikające 

z Umowy na rzecz OSD, OSD wstrzyma się z dokonaniem zwolnienia lub zwrotu Zabezpieczenia do 

czasu uiszczenia przedmiotowych należności przez Sprzedawcę. Nieuiszczenie zaległych należności 

przez Sprzedawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania żądania w tym przedmiocie 

uprawnia OSD do podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia. 

20) Wszelkie dokumenty związane z ustanawianiem Zabezpieczeń lub zwolnieniem z obowiązku 

ustanawiania lub uzupełniania Zabezpieczeń muszą być przedłożone OSD w języku polskim, 

a w wypadku dokumentów zagranicznych Sprzedawca zobowiązany jest do złożenia 

uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego przekładu na język polski. 

2. Wymagania formalne odnośnie poszczególnych form zabezpieczeń 

1) Wpłata na rachunek OSD: 

a) Sprzedawca przedkładając zabezpieczenie w formie pieniężnej na rachunek bankowy OSD 

każdorazowo zobowiązany jest do dokonania przelewu na rachunek: 

PEKAO SA O/Warszawa 

40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 

W celu identyfikacji tytułu wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy OSD, 

Sprzedawca zobowiązuje się każdorazowo do zamieszczenia w polu „opis” przelewu na 

rachunek bankowy OSD określony w pkt a) odniesienia do numeru umowy, którą wpłata ma 

zabezpieczać. 
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b) Bank, który prowadzi rachunek OSD, o którym mowa w pkt. a) nalicza odsetki od 

Zabezpieczenia ustanowionego w formie pieniężnej, w wysokości wynikającej z umowy 

pomiędzy tym bankiem a OSD.  

c) Kwota naliczonych odsetek o których mowa w pkt. b), powiększa zabezpieczenie 

Sprzedawcy ustanowione w formie pieniężnej na rachunku bankowym OSD.  

2) Gwarancja bankowa: 

a) Gwarancja bankowa przedkładana przez Sprzedawcę tytułem zabezpieczenia powinna być 

nieodwołalna i bezwarunkowa, o treści zgodnej z odpowiednim wzorem zamieszczonym na 

stronie internetowej OSD. 

3) Gwarancja ubezpieczeniowa: 

a) Gwarancja ubezpieczeniowa przedkładana przez Sprzedawcę tytułem zabezpieczenia 

powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa, o treści zgodnej z odpowiednim wzorem 

zamieszczonym na stronie internetowej OSD. 

4)  Weksel in blanco, poręczony wraz z deklaracją wekslową z określoną kwotą, do której weksel może 

zostać wypełniony: 

a) Weksel in blanco, poręczony wraz z deklaracją wekslową z określoną kwotą, do której 

weksel może zostać wypełniony przedkładany jest przez Sprzedawcę wraz z deklaracją 

wekslową zawierającą prawo wypełnienia weksla. Weksel zawierać będzie klauzulę „bez 

protestu”, 

b) Poręczenie weksla dokonywane jest na kwotę równą maksymalnej kwocie do której weksel 

może zostać wypełniony, 

c) Wzór blankietu weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej jest zamieszczony na stronie 

internetowej OSD. 

d) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową bez określonej bądź z określoną kwotą, do 

której weksel może zostać wypełniony przedkładany jest przez Sprzedawcę na okres co 

najmniej 1 roku. 

5) Rachunek powierniczy/zastrzeżony: 

a) Rachunek ustanawiany jest przez OSD i na jego rzecz, jako jedynego dysponenta środków 

zgromadzonych na tym rachunku. Umowa o prowadzenie rachunku może wymagać, aby 

również Sprzedawca był stroną tej umowy.  

b) Warunkiem dysponowania przez OSD środkami zgromadzonymi na rachunku jest 

przedłożenie przez OSD do banku oświadczenia OSD o potrzebie dokonania w zakresie 

wskazanym w oświadczeniu dyspozycji (wypłaty, przelewu) zdeponowanych tam środków 

pieniężnych w związku z niewykonaniem Umowy przez Sprzedawcę. 

c) Sprzedawca dokonuje na przedmiotowy rachunek wpłaty kwoty stanowiącej równowartość 

aktualnej Wysokości Zabezpieczenia, co jest równoznaczne z udzieleniem Zabezpieczenia 

w rozumieniu Umowy. 

d) Kwota naliczonych na rachunku odsetek powiększa zabezpieczenie Sprzedawcy.  

e) Strony zobowiązane są wykonać również inne czynności, które są wymagane dla otwarcia i 

prowadzenia rachunku. Koszty tych czynności oraz inne koszty i opłaty bankowe, obciążają 

Sprzedawcę 

3. Szczegółowe zasady ustanawiania oraz uzyskiwania obniżenia wymaganego Zabezpieczenia 

1) Sprzedawca samodzielnie wylicza i ustanawia Zabezpieczenie w wysokości określonej w Umowie. 

W przypadku gdy wyliczona przez Sprzedawcę wysokość Zabezpieczenia odbiega od wartości 
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wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym załączniku, OSD ma prawo żądać 

uzupełnienia Zabezpieczenia do prawidłowej wysokości.  

2) Sprzedawca uzyskuje obniżenie wymaganego Zabezpieczenia na następujących zasadach i w 

następujących wysokościach: 

a) 10%, jeżeli w 6 poprzednich miesiącach kalendarzowych płatności z tytułu rozliczeń 

wynikających z Umowy były regulowane przez Sprzedawcę w wyznaczonych terminach, 

b) 30%, jeżeli w 12 poprzednich miesiącach kalendarzowych płatności z tytułu rozliczeń 

wynikających z Umowy były regulowane przez Sprzedawcę w wyznaczonych terminach, 

Obniżenie wymaganego Zabezpieczenia obowiązuje od 1 dnia roku kalendarzowego, następującego 

po roku, w którym zaistniała przesłanka uzasadniająca obniżenie, zgodnie z postanowieniami 

powyżej. Wartości określone w lit a) i b) nie podlegają sumowaniu. 

3) Złożenie wniosku o obniżenie Zabezpieczenia, nie zwalnia Sprzedawcy z obowiązku ustanowienia 

Zabezpieczenia zgodnie z zapisami niniejszego załącznika, do momentu uzyskania obniżenia 

wymaganego Zabezpieczenia.  

4. Osoby upoważnione do kontaktu 

1) Osobami upoważnionymi ze strony OSD do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 

postanowień niniejszego Załącznika są: 

a) Xxxx 

tel.: ................................., fax: ………………., 

e-mail: ……………………………………….. 

b) Xxxx 

tel.: ……………………., fax: ………………., 

e-mail: ………………………………………... 

2) Osobami upoważnionymi ze strony Sprzedawcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 

postanowień niniejszego Załącznika są: 

a) Xxxx 

tel.: ……………………., fax: ………………., 

e-mail: ………………………………………... 

b) Xxxx 

tel.: ……………………., fax: ………………., 

e-mail: ………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

OSD  Sprzedawca 
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Załącznik nr 7 

do Umowy nr ................................ 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

zawartej pomiędzy 

(nazwa OSD)  

a 

(nazwa Sprzedawcy) 
 

 

 

WYKAZ OBSZAROWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OSD  

I ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  

 

 

 
1. Wykaz obszarowych jednostek organizacyjnych OSD 

1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok  ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok 

2. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin 

3. 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 

Miasto ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź 

4. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren ul. Piotrkowska 58, 90-105 Łódź 

5. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów 

6 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa 

7. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość  

8. 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-

Kamienna 

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-

Kamienna 

 

2. Zakres prowadzonej działalności obszarowych jednostek organizacyjnych OSD – Wykaz miast i gmin: 

1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok  

Miasta: 

Augustów, Biała Piska, Białystok, Bielsk Podlaski, Brańsk, Choroszcz, Ciechanowiec, Czarna 

Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Ełk, Giżycko, Gołdap, Goniądz, Grajewo, Hajnówka, 

Jedwabne, Kleszczele, Knyszyn, Kolno, Krynki, Lipsk, Łapy, Łomża, Michałowo, Mikołajki, Mońki, 

Nowogród, Olecko, Orzysz, Pisz, Rajgród, Ruciane-Nida, Ryn, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Stawiski, 

Suchowola, Supraśl, Suraż, Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Tykocin, Wasilków, Węgorzewo, Wysokie 

Mazowieckie, Zabłudów, Zambrów, 

Gminy: 

Andrzejewo, Augustów, Bakałarzewo, Banie Mazurskie, Bargłów Kościelny, Biała Piska, Białowieża, 

Bielsk Podlaski, Boćki, Boguty-Pianki, Brańsk, Budry, Choroszcz, Ciechanowiec, Czarna Białostocka, 

Czeremcha, Czyże, Czyżew-Osada, Dąbrowa Białostocka, Dobrzyniewo Kościelne, Drohiczyn, 

Dubeninki, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Ełk, Filipów, Giby, Giżycko, Gołdap, Goniądz, Grabowo, 

Grajewo, Grodzisk, Gródek, Hajnówka, Janów, Jasionówka, Jaświły, Jedwabne, Jeleniewo, Juchnowiec 

Kościelny, Kalinowo, Kleszczele, Klukowo, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Kolno, Kołaki Kościelne, 

Korycin, Kowale Oleckie, Krasnopol, Kruklanki, Krynki, Krypno, Kulesze Kościelne, Kuźnica, Lipsk, 

Łapy, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Michałowo, Mielnik, Mikołajki, Milejczyce, Miłki, Mońki, 

Narew, Narewka, Nowe Piekuty, Nowinka, Nowogród, Nowy Dwór, Nur, Nurzec-Stacja, Olecko, Orla. 

Rudka, Orzysz, Perlejewo, Piątnica, Pisz, Płaska, Poświętne, Pozezdrze, Prostki, Przerośl, Przytuły, 

Puńsk, Raczki, Radziłów, Rajgród, Ruciane – Nida, Rutka-Tartak, Rutki, Ryn, Rzekuń, Sejny, Sidra, 

Siemiatycze, Sokoły, Sokółka, Stare Juchy, Stawiski, Suchowola, Supraśl, Suraż, Suwałki, Szczuczyn, 
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Szepietowo, Sztabin, Szudziałowo, Szulborze Wielkie, Szumowo, Szypliszki, Śniadowo, Świętajno, 

Trzcianne, Turośń, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Wąsosz, Węgorzewo, Wieliczki, Wizna, 

Wiżajny, Wydminy, Wysokie Mazowieckie, Wyszki, Zabłudów, Zambrów, Zaręby Kościelne, Zawady, 

Zbójna, 

 

2. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin 

Miasta: 

Bełżyce, Biała Podlaska, Bychawa, Dęblin, Kazimierz Dolny, Kock, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, 

Łosice, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Nałęczów, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Parczew, Piaski, 

Poniatowa, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Świdnik, Terespol 

Gminy: 

Abramów, Baranów, Biała Podlaska, Bełżyce, Borki, Borzechów, Bychawa, Chodel, Czemierniki, 

Dębowa Kłoda, Drelów, Dzierzkowice, Fajsławice, Firlej, Garbów, Głusk, Hanna, Huszlew, Jabłonna, 

Jabłoń, Janowiec, Janów Podlaski, Jastków, Jeziorzany, Józefów, Kamionka, Karczmiska, Kazimierz 

Dolny, Kąkolewnica Wschodnia, Kock, Kodeń, Komarówka Podlaska, Konopnica, Konstantynów, 

Końskowola, Kurów, Kraśnik, Krzczonów, Leśna Podlaska, Lubartów, Ludwiń, Łaziska, Łęczna, 

Łomazy, Łosice, Łuków, Markuszów, Mełgiew, Michów, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Milejów, 

Nałęczów, Niedrzwica, Niedźwiada, Niemce, Nowodwór, Olszanka, Opole Lubelskie, Ostrówek, Ostrów 

Lubelski, Parczew, Piaski, Piszczac, Platerów, Podedwórze, Poniatowa, Puchaczów, Puławy, Radzyń 

Podlaski, Rokitno, Rossosz, Rybczewice, Ryki, Sarnaki, Serniki, Serokomla, Siemień, Sławatycze, Solec, 

Sosnówka, Spiczyn, Stara Kornica, Stężyca, Strzyżewice, Świdnik, Terespol, Trawniki, Tuczna, Ułan – 

Majorat, Ułęż, Urzędów, Uścimów, Wąwolnica, Wilkołaz, Wilków, Wisznice, Wohyń, Wojciechów, 

Wólka, Zakrzówek, Zalesie, Żyrzyn 

 

3. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto 

Miasta: 

Głowno, Konstantynów Łódzki, Łódź, Ozorków, Pabianice, Zgierz, 

Gminy: 

Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Głowno, Ksawerów, Nowosolna, Ozorków, Pabianice, 

Parzęczew, Rzgów, Stryków, Zgierz  

Części gmin:  

Bielawy, Brzeziny, Czarnocin, Dłutów, Dmosin, Dobroń, Domaniewice, Lutomiersk, Łęczyca, Tuszyn, 

Wodzierady, 

 

4. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren 

Miasta: 

Bełchatów, Brzeziny, Łowicz, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, 

Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Sochaczew, Żyrardów,  

Gmina i miasto: 

Biała Rawska, Błaszki, Działoszyn, Kamieńsk, Koluszki, Łask, Mszczonów, Opoczno, Poddębice, 

Przedbórz, Sulejów, Szadek, Tuszyn, Warta, Wieluń, Zelów, Złoczew 

Gminy: 

Aleksandrów, Aleksandrów Łódzki, Baranów, Bełchatów, Będków, Biała, Białaczów, Bielawy, 

Bolimów, Brąszewice, Brzeziny, Brzeźno, Buczek, Budziszewice, Burzenin, Chąśno, Cielądz, Czarnocin, 

Czarnożyły, Czerniewice, Dalików, Dłutów, Dmosin, Dobra, Dobroń, Dobryszyce, Domaniewice, 

Drużbice, Drzewica, Fałków, Gielniów, Głowno, Głuchów, Godzianów, Gomunice, Gorzkowice, 

Goszczanów, Grabica, Grodzisk Mazowiecki, Iłów, Inowłódz, Jaktorów, Jeżów, Kampinos, Kiełczygłów, 

Kiernozia, Kleszczów, Klonowa, Kluczewsko, Kluki, Kobiele Wielkie, Kocierzew Południowy, Kodrąb, 

Konopnica, Konstantynów Łódzki, Końskie, Kowiesy, Koźminek, Kruszyna, Lgota Wielka, Lipce 

Reymontowskie, Lubochnia, Lutomiersk, Lututów, Ładzice, Łęki Szlacheckie, Łowicz, Łyszkowice, 

Maków, Masłowice, Młodzieszyn, Mniszków, Mogielnica, Mokrsko, Moszczenica, Nieborów, Nowa 

Sucha, Nowy Kawęczyn, Osjaków, Ostrówek, Pajęczno, Paradyż, Pątnów, Pęczniew, Poświętne, Puszcza 

Mariańska, Radomsko, Radziejowice, Rawa Mazowiecka, Regnów, Ręczno, Rogów, Rokiciny, Rozprza, 

Rusiec, Rybno, Rząśnia, Rzeczyca, Sadkowice, Sędziejowice, Siemkowice, Sieradz, Skierniewice, 

Skomlin, Sławno, Słupia, Słupia, Sochaczew, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Szczerców, Teresin, 

Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Wartkowice, Widawa, Wielgomłyny, Wierzchlas, Wiskitki, Włoszczowa, 
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Wodzierady, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zadzim, Zapolice, Zduny, Zduńska Wola, Żabia 

Wola, Żarnów, Żelechlinek, 

 

5. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów 

Miasta: 

Annopol, Baranów Sandomierski, Biecz, Błażowa, Boguchwała, Brzozów, Ćmielów, Dukla, Głogów 

Małopolski, Iwonicz Zdrój, Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kolbuszowa, Koprzywnica, Krosno, Lesko, 

Leżajsk, Łańcut, Mielec, Nisko, Nowa Dęba, Nowa Sarzyna, Opatów, Osiek, Ożarów, Połaniec, 

Ropczyce, Rudnik nad Sanem, Rymanów, Rzeszów, Sandomierz, Sanok, Sędziszów Małopolski, 

Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Staszów, Strzyżów, Tarnobrzeg, Tyczyn, Ulanów, Ustrzyki Dolne, 

Zagórz, Zawichost,  

Gminy: 

Annopol, Baćkowice, Baligród, Baranów Sandomierski, Batorz, Besko, Białobrzegi, Biecz, Błażowa, 

Bogoria, Boguchwała, Bojanów, Borowa, Brzozów, Brzyska, Bukowsko, Chmielnik, Chorkówka, 

Chrzanów, Cisna, Cmolas, Czarna (pow. bieszczadzki), Czarna (pow. łańcucki), Czermin, Czudec, 

Ćmielów, Dębowiec, Domaradz, Dukla, Dwikozy, Dydnia, Dzikowiec, Dzwola, Frysztak, Gawłuszowice, 

Głogów Małopolski, Godziszów, Gorzyce, Gościeradów, Grębów, Grodzisko Dolne, Haczów, Harasiuki, 

Hyżne, Iwaniska, Iwierzyce, Iwonicz Zdrój, Janów Lubelski, Jarocin, Jasienica Rosielna, Jasło, Jaśliska, 

Jedlicze, Jeżowe, Kamień, Klimontów, Kolbuszowa, Kołaczyce, Komańcza, Koprzywnica, Korczyna, 

Krasne, Krempna, Krościenko Wyżne, Krzeszów, Kuryłówka, Lesko, Leżajsk, Lipinki, Lipnik, Lubenia, 

Lutowiska, Łańcut, Łoniów, Łubnice, Majdan Królewski, Markowa, Miejsce Piastowe, Mielec, 

Modliborzyce, Niebylec, Nisko, Niwiska, Nowa Dęba, Nowa Sarzyna, Nowy Żmigród, Nozdrzec, 

Obrazów, Olszanica, Opatów, Osiek, Osiek Jasielski, Ostrów, Ożarów, Padew Narodowa, Połaniec, 

Potok Wielki, Przecław, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Rakszawa, Raniżów, Ropczyce, Rudnik nad 

Sanem, Rymanów, Rytwiany, Sadowie, Samborzec, Sanok, Sędziszów Małopolski, Skołyszyn, Sokołów 

Małopolski, Solina, Staszów, Strzyżów, Szastarka, Świlcza, Tarłów, Tarnowiec, Trzebownisko, Trzydnik 

Duży, Tuszów Narodowy, Tyczyn, Tyrawa Wołoska, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Wielopole Skrzyńskie, 

Wilczyce, Wiśniowa, Wojaszówka, Wojciechowice, Zagórz, Zaklików, Zaleszany, Zarszyn, Zawichost, 

Żołynia. 

 

6. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa  

Miasta:  

Garwolin, Józefów, Kobyłka, Legionowo, Łaskarzew, Łuków, Maków Mazowiecki, Marki, Mińsk 

Mazowiecki, Milanówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piastów, 

Podkowa Leśna, Pruszków, Przasnysz, Siedlce, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Stoczek Łukowski, 

Węgrów, Wesoła, Ząbki, 

niewielka części dzielnic miasta stołecznego Warszawy: 

Białołęka, Bielany, Rembertów, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wilanów 

Miasta z gminami: 

Błonie, Brok, Brwinów, Chorzele, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Kałuszyn, Karczew, 

Konstancin - Jeziorna, Kosów Lacki, Łochów, Łomianki, Mordy, Myszyniec, Nasielsk, Ożarów 

Mazowiecki, Piaseczno, Pilawa, Radzymin, Różan, Sulejówek, Serock, Tłuszcz, Wołomin, Wyszków, 

Zakroczym, Zielonka, Żelechów, 

Gminy: 

Adamów, Baranowo, Baranów, Bielany, Borowie, Brańszczyk, Brochów, Cegłów, Celestynów, Ceranów, 

Chynów, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Czosnów, Dąbrówka, Dębe Wielkie, Długosiodło, Dobre, 

Domanice, Dzierzgowo, Garwolin, Goworowo, Górzno, Grębków, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Jabłonna 

Lacka, Jadów, Jakubów, Jaktorów, Jednorożec, Kampinos, Kadzidło, Karniewo, Klembów, Kłoczew, 

Kołbiel, Korczew, Korytnica, Kotuń, Kozienice, Krasnosielc, Krzywda, Krzynowłoga Mała, Latowicz, 

Leoncin, Lelis, Leszno, Lesznowola, Liw, Łaskarzew, Łosice, Łuków, Łyse, Maciejowice, Małkinia 

Górna, Miastków Kościelny, Miedzna, Międzyrzec Podlaski, Michałowice, Mińsk Mazowiecki, 

Młynarze, Mokobody, Mrozy, Nadarzyn, Nieporęt, Obryte, Olszewo-Borki, Osieck, Ostrów Mazowiecka, 

Paprotnia, Parysów, Płoniawy-Bramura, Pokrzywnica, Pomiechówek, Poświętne, Prażmów, Przasnysz, 

Przesmyki, Raszyn, Repki, Rozogi, Rząśnik, Rzekuń, Rzewnie, Sabnie, Sadowne, Serokomla, Siedlce, 

Siennica, Skórzec, Sobienie-Jeziory, Sobolew, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Somianka, Stanin, 

Stanisławów, Stare Babice, Stary Lubotyń, Sterdyń, Stężyca, Stoczek, Stoczek Łukowski, Strachówka, 

Suchożebry, Sypniewo, Szelków, Tarczyn, Teresin, Trojanów, Troszyn, Trzebieszów, Wąsewo, 
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Wiązowna, Wieliszew, Wierzbno, Wilga, Wiśniew, Wodynie, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Żabia 

Wola, Zabrodzie, Zatory, Zbuczyn Poduchowny, Zbójna. 

 

7. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość  

Miasta: 
Biłgoraj, Chełm, Cieszanów, Dynów, Frampol, Hrubieszów, Jarosław, Józefów, Kańczuga, Krasnobród, 

Krasnystaw, Lubaczów, Łaszczów, Narol, Oleszyce, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rejowiec 

Fabryczny, Sieniawa, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Włodawa, Zamość, 

Zwierzyniec. 

Gminy: 

Adamów, Adamówka, Aleksandrów, Bełżec, Białobrzegi, Białopole, Biłgoraj, Bircza, Biszcza, Błażowa, 

Chełm, Chłopice, Chrzanów, Cieszanów, Cyców, Dołhobyczów, Dorohusk, Dubiecko, Dubienka, 

Dynów, Dzwola, Frampol, Fredropol, Gać, Goraj, Gorzków, Grabowiec, Grodzisko Dolne, Hańsk, 

Horodło, Horyniec Zdrój, Hrubieszów, Hyżne, Izbica, Jarczów, Jarosław, Jawornik Polski, Józefów, 

Kamień, Kańczuga, Komarów-Osada, Krasiczyn, Krasnobród, Krasnystaw, Kraśniczyn, Krynice, 

Krzywcza, Księżpol, Kuryłówka, Laszki, Leśniowice, Leżajsk, Lubaczów, Lubycza Królewska, Łabunie, 

Łaszczów, Łopiennik Górny, Łukowa, Medyka, Miączyn, Mircze, Narol, Nielisz, Nozdrzec, Obsza, 

Oleszyce, Orły, Pawłosiów, Potok Górny, Pruchnik, Przemyśl, Przeworsk, Puchaczów, Rachanie, 

Radecznica, Radymno, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rokietnica, Roźwienica, Ruda-Huta, Rudnik, 

Sawin, Siedliszcze, Sieniawa, Siennica Różana, Sitno, Skierbieszów, Sosnowica, Stary Brus, Stary 

Dzików, Stary Zamość, Stubno, Sułów, Susiec, Szczebrzeszyn, Tarnawatka, Tarnogród, Telatyn, 

Tereszpol, Tomaszów Lubelski, Trawniki, Tryńcza, Trzeszczany, Turobin, Tyrawa Wołoska, Tyszowce, 

Uchanie, Ulhówek, Urszulin, Ustrzyki Dolne, Werbkowice, Wiązownica, Wielkie Oczy, Wierzbica, 

Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Wyryki, Wysokie, Zakrzew, Zamość, Zarzecze, Zwierzyniec, 

Żmudź, Żółkiewka, Żurawica, 

 

8. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna 

Miasta: 

 Białobrzegi Radomskie, Bodzentyn, Busko – Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Drzewica, Działoszyce, 

Grójec, Iłża, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Kozienice, Kunów, Lipsko, Małogoszcz, 

Miechów, Mogielnica, Nowe Miasto, Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów, Pionki, Przysucha, Radom, 

Sędziszów, Skalbmierz, Skaryszew, Skarżysko – Kamienna, Starachowice, Stąporków, Suchedniów, 

Szydłowiec, Warka, Wąchock, Włoszczowa, Wyśmierzyce, Zwoleń, 

Gminy: 

Bałtów, Bejsce, Belsk Duży, Białaczów, Białobrzegi Radomskie, Bieliny, Bliżyn, Błędów, Bodzechów, 

Bodzentyn, Borkowice, Brody Iłżeckie, Busko – Zdrój, Charsznica, Chęciny, Chlewiska, Chmielnik, 

Chotcza, Chynów, Ciepielów, Czarnocin Pińczowski, Daleszyce, Drzewica, Działoszyce, Fałków, 

Garbatka Letnisko, Gielniów, Głowaczów, Gniewoszów, Gnojno k. Chmielnika, Gołcza, Goszczyn, 

Gowarczów, Górno k. Kielc, Gózd, Grabów Jasieniec, Grójec, Iłża, Imielno Jędrzejowskie, Jastrząb, 

Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Jędrzejów, Kazanów, Kazimierza Wielka, Kije, Klwów, Końskie, 

Koszyce, Kowala, Kozienice, Kozłów k. Miechowa, Krasocin, Książ Wielki k. Miechowa, Kunów, 

Lipsko, Łagów k. Staszowa, Łączna, Łopuszno, Magnuszew, Małogoszcz, Masłów, Michałów 

k. Pińczowa, Miechów, Miedziana Góra, Mirów, Mirzec k. Wąchocka, Mniów, Mogielnica, Morawica, 

Nagłowice, Nowa Słupia, Nowe Miasto, Nowy Korczyn, Odrzywół, Oksa, Oleśnica k. Stopnicy, 

Opatowiec, Orońsko, Pacanów, Pałecznica, Pawłów k. Wierzbnika, Piekoszów, Pierzchnica, Pińczów, 

Pionki, Pniewy, Policzna, Potworów, Promna, Przyłęk, Przysucha, Przytyk, Racławice k. Miechowa, 

Radków, Radoszyce, Radzanów, Raków k. Staszowa, Ruda Maleniecka, Rusinów, Rzeczniów, 

Sędziszów, Sieciechów, Sienno, Sitkówka Nowiny, Skalbmierz, Skaryszew, Skarżysko – Kościelne, 

Słaboszów, Słupia Jędrzejowska, Słupia Konecka, Smyków, Sobków, Solec, Solec Zdrój, Stara Błotnica, 

Stąporków, Stopnica, Strawczyn, Stromiec, Suchedniów, Szydłowiec Warka, Szydłów, Tczów, Tuczępy, 

Waśniów, Wąchock, Wieniawa, Wierzbica, Wiślica, Włoszczowa, Wodzisław, Wolanów, Wyśmierzyce, 

Zagnańsk, Zakrzew, Złota, Zwoleń, 
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Załącznik nr 8 

do Umowy nr ................................ 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

zawartej pomiędzy 

(nazwa OSD)  

a 

(nazwa Sprzedawcy) 

 

 

 

AKTUALNE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY ODPISY Z KRAJOWEGO REJESTRU 

SĄDOWEGO KAŻDEJ ZE STRON ORAZ PEŁNOMOCNICTWO O ILE STRONA DZIAŁA 

PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. 
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Załącznik nr 9 

do Umowy nr ................................ 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

zawartej pomiędzy 

(nazwa OSD) 

a  

(nazwa Sprzedawcy) 

 

ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA REZERWOWEJ USŁUGI 

KOMPLEKSOWEJ 

 

§1 

1. OSD zawrze w imieniu i na rzecz URD rezerwową umowę kompleksową, jeżeli Sprzedawca nie 

rozpoczął lub zaprzestał świadczenia usługi kompleksowej z następujących przyczyn: 

a) trwałej lub przemijającej utraty przez Sprzedawcę lub przez podmiot odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe wskazany przez Sprzedawcę możliwości działania na rynku bilansującym,  

b) niezgłoszenia lub nieskutecznego zgłoszenia do realizacji OSD przez Sprzedawcę obowiązującej 

umowy kompleksowej zawartej z URD, 

c) z innych przyczyn - z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ust. 2. 

2. OSD nie zawrze rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji: 

a) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD zgodnie z § 6 Umowy, 

b) zakończenia obowiązywania umowy kompleksowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit b, OSD informuje URD o braku zgłoszenia nowej umowy 

kompleksowej i wzywa URD do przedstawienia nowej umowy kompleksowej. Jeżeli URD nie 

przedstawi nowej umowy kompleksowej, OSD zaprzestaje dostarczania energii do URD. Jeżeli URD 

przedstawi nową umowę kompleksową, OSD zawiera rezerwową umowę kompleksową z mocą od dnia 

zakończenia dotychczasowej umowy kompleksowej, a przyjęcie do realizacji nowej umowy 

kompleksowej następuje zgodnie z zasadami zawartymi w IRiESD. 

4. Warunkiem zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej przez OSD jest udzielenie OSD przez URD 

przy zawieraniu umowy kompleksowej ze Sprzedawcą pisemnego pełnomocnictwa, w którym URD 

wskaże wybranego przez siebie z wykazu, o którym mowa w ust. 6, sprzedawcę rezerwowego. 

Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania OSD tego pełnomocnictwa w formie elektronicznej (skan) 

wraz ze zgłoszeniem umowy kompleksowej do realizacji. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązany jest do 

przekazania OSD oryginału powyższego upoważnienia, na każde żądanie OSD, najpóźniej w terminie 7 

dni od dnia otrzymania żądania. 

5. Jeżeli OSD stwierdzi, że zaistniała którakolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, a URD: 

1) nie udzieli pełnomocnictwa w sposób określony w ust. 4, albo 

2) nie wskaże sprzedawcy rezerwowego, albo 

3) wybrany sprzedawca rezerwowy nie zawrze lub nie będzie mógł zrealizować rezerwowej umowy 

kompleksowej,  
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OSD zawrze w imieniu URD rezerwową umowę kompleksową ze sprzedawcą wykonującym na jego 

obszarze zadania sprzedawcy z urzędu na podstawie upoważnienia zawartego w treści umowy 

kompleksowej (OWU). Sprzedawca na żądanie OSD przekaże mu wyciąg z umowy kompleksowej 

(OWU) z takim upoważnieniem nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania żądania.  

6. OSD będzie publikował na swojej stronie internetowej wykaz działających na jego obszarze 

sprzedawców rezerwowych świadczących rezerwową usługę kompleksową.  

 

§2 

1. Sprzedawca niniejszym składa w stosunku do URD, którzy udzielili OSD pełnomocnictwa i wskazali na 

Sprzedawcę jako na sprzedawcę rezerwowego, ofertę zawarcia rezerwowych umów kompleksowych, na 

wypadek, gdy sprzedawca podstawowy nie rozpoczął lub zaprzestał świadczenia usługi kompleksowej 

z przyczyn wskazanych w §1 ust. 1.  

2. Jeżeli Sprzedawca wykonuje zadania sprzedawcy z urzędu na obszarze działania OSD, oferta o której 

mowa w ust. 1 powyżej jest wiążąca również w okolicznościach wskazanych w §1ust. 5 Umowy.  

3. W razie zaistnienia podstaw do rozpoczęcia przez Sprzedawcę świadczenia rezerwowej usługi 

kompleksowej na rzecz URD, OSD złoży Sprzedawcy w imieniu i na rzecz URD oświadczenie 

o przyjęciu oferty na warunkach wynikających z Cennika oraz niniejszego paragrafu w terminie 5 dni 

roboczych od stwierdzenia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w §1ust. 1 , wskazując co najmniej 

imię i nazwisko URD, adres i numer punktu poboru, adres do korespondencji oraz grupę taryfową 

(według Taryfy OSD). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr … do Umowy. Oświadczenie może być 

poprzedzone złożonym w formie elektronicznej wykazem URD, którzy mają być objęci rezerwową 

usługą kompleksową.  

4. W terminie 10 dni od złożenia Sprzedawcy przez OSD oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, OSD 

zawiadomi na piśmie URD o przyczynach zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, osobie 

sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych, maksymalnym okresie obowiązywania umowy 

i prawie URD do wypowiedzenia umowy oraz o miejscu opublikowania przez Sprzedawcę rezerwowego 

innych warunków rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny.   

5. Rezerwowa umowa kompleksowa wchodzi w życie od dnia zaistnienia przesłanki jej zawarcia.   

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 9, rezerwowa umowa kompleksowa ulega rozwiązaniu z chwilą: 

a) ustania przyczyny jej zawarcia, 

b) z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej na podstawie nowej umowy kompleksowej 

zawartej przez URD z innym sprzedawcą podstawowym, 

jednak nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym weszła w życie, ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

7. Jeżeli rezerwowa umowa kompleksowa została zawarta z przyczyny opisanej w §1 ust. 1 lit. a), ulega 

ona rozwiązaniu z chwilą ustania takiej przyczyny, o ile Sprzedawca lub wskazany przez niego POB 

ponownie zaczną działać na rynku bilansującym przed upływem 21 dni od dnia zaprzestania działania na 

tym rynku. Umowa taka ulega rozwiązaniu nie wcześniej niż po upływie 7 dni od rozpoczęcia jej 

obowiązywania. 

8. OSD niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od ustania przyczyny zawarcia rezerwowej 

umowy kompleksowej informuje o tym fakcie Sprzedawcę rezerwowego.   

9. Rezerwowa umowa kompleksowa może zostać w każdym czasie wypowiedziana w formie pisemnej 

przez URD z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca zobowiązuje się 

powiadamiać OSD o wypowiedzeniu rezerwowej umowy kompleksowej w terminie 2 dni roboczych od 

otrzymania wypowiedzenia.  
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10. Sprzedawca będzie każdorazowo informował OSD o zaprzestaniu obowiązywania rezerwowej umowy 

kompleksowej z URD, a OSD udostępni Sprzedawcy odczyty wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego na dzień rozwiązania rezerwowej umowy kompleksowej.  

11. Cena energii elektrycznej sprzedawanej w ramach świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej wynika 

z cennika sprzedaży rezerwowej Sprzedawcy aktualnego w chwili rozpoczęcia świadczenia rezerwowej 

usługi kompleksowej, publikowanego na stronach internetowych Sprzedawcy.  

12. Okres rozliczeniowy odpowiada okresowi obowiązywania rezerwowej umowy kompleksowej. 

Sprzedawca rezerwowy wystawi URD fakturę w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, 

wskazując w niej termin płatności i numer rachunku bankowego.  

13. Cena energii elektrycznej sprzedawanej w ramach świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej nie 

może być wyższa niż iloczyn współczynnika 2,5 i średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 

konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne.  

 

§3 

Sprzedawca zobowiązuje się w treści umowy kompleksowej z URD lub Ogólnych Warunków Umów 

zamieścić następujące postanowienia: 

„Rezerwowa usługa kompleksowa 

1. W przypadku gdy Sprzedawca nie rozpoczął lub zaprzestał świadczenia usługi kompleksowej na rzecz 

Odbiorcy z następujących przyczyn: 

a) trwałej lub przemijającej utraty przez Sprzedawcę lub przez podmiot odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe wskazany przez Sprzedawcę możliwości działania na rynku 

bilansującym,  

b) niezgłoszenia lub nieskutecznego zgłoszenia do realizacji OSD przez Sprzedawcę umowy 

kompleksowej zawartej z Odbiorcą, 

c) z innych przyczyn, z zastrzeżeniem ust. 2. 

OSD zawrze z imieniu i na rzecz Odbiorcy rezerwową umowę kompleksową.  

2. OSD nie zawrze rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji: 

a) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD zgodnie z Ustawą, 

b) zakończenia obowiązywania umowy kompleksowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit b, OSD informuje Odbiorcę o braku zgłoszenia nowej umowy 

kompleksowej i wzywa URD do przedstawienia nowej umowy kompleksowej. Jeżeli Odbiorca nie 

przedstawi nowej umowy kompleksowej, OSD zaprzestaje dostarczania energii do Odbiorcy. Jeżeli 

Odbiorca przedstawi nową umowę kompleksową, OSD zawiera rezerwową umowę kompleksową z mocą 

od dnia zakończenia dotychczasowej umowy kompleksowej, a przyjęcie do realizacji nowej umowy 

kompleksowej następuje zgodnie z zasadami zawartymi w IRiESD. 

4. W celu umożliwienia OSD zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej ze sprzedawcą rezerwowym, 

Odbiorca upoważnia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy rezerwowej umowy kompleksowej, 

udzielając OSD pisemnego pełnomocnictwa ze wskazaniem wybranego sprzedawcy rezerwowego. Wzór 

pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie dla OSD stanowi załącznik do niniejszych OWU.  

5. Wykaz sprzedawców rezerwowych, którzy zawierają rezerwowe umowy kompleksowe i działających na 

terenie OSD publikowany jest na stronie internetowej OSD. 
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6. Odbiorca ma prawo do zmiany wskazanego w pełnomocnictwie sprzedawcy rezerwowego; w takim 

przypadku zmianie ulega wyłącznie treść pełnomocnictwa udzielonego OSD, bez wpływu na treść 

Umowy.  

7. W przypadku gdy zaistnieje przesłanka do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, a Odbiorca: 

a) nie udzieli pełnomocnictwa w sposób określony w ust. 3, albo 

b) nie wskaże sprzedawcy rezerwowego, albo 

c) wybrany sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł zawrzeć lub zrealizować rezerwowej umowy 

kompleksowej, 

Odbiorca niniejszym upoważnia OSD do zawarcia w jego imieniu rezerwowej umowy kompleksowej 

z podmiotem wykonującym zadania sprzedawcy z urzędu na obszarze OSD.  

8. W terminie 10 dni od złożenia Sprzedawcy przez OSD oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, OSD 

zawiadomi na piśmie Odbiorcę o przyczynach zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej, osobie 

sprzedawcy rezerwowego i jego danych teleadresowych, maksymalnym okresie obowiązywania umowy 

i prawie Odbiorcy do wypowiedzenia umowy oraz o miejscu opublikowania przez Sprzedawcę 

rezerwowego innych warunków rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny.   

9. Rezerwowa umowa kompleksowa wchodzi w życie od dnia zaistnienia przesłanki jej zawarcia.   

10. Z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 12, rezerwowa umowa kompleksowa ulega rozwiązaniu z chwilą: 

a) ustania przyczyny jej zawarcia, 

b) z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej na podstawie nowej umowy kompleksowej 

zawartej przez URD z innym sprzedawcą podstawowym, 

jednak nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia, w którym weszła w życie, ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego. 

11. Jeżeli rezerwowa umowa kompleksowa została zawarta z przyczyny opisanej w ust. 1 lit. a) Umowy, 

ulega ona rozwiązaniu z chwilą ustania takiej przyczyny, o ile Sprzedawca lub wskazany przez niego 

POB ponownie zaczną działać na rynku bilansującym przed upływem 21 dni od dnia zaprzestania 

działania na tym rynku. Po rozwiązaniu takiej umowy Odbiorca będzie związany umową kompleksową ze 

sprzedawcą podstawowym, chyba że umowa ta uległa rozwiązaniu. 

12. Rezerwowa umowa kompleksowa może zostać w każdym czasie wypowiedziana w formie pisemnej przez 

Odbiorcę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.  

13. Cena energii elektrycznej sprzedawanej w ramach świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej, wynika 

z cennika sprzedaży rezerwowej Sprzedawcy aktualnego w chwili rozpoczęcia świadczenia rezerwowej 

usługi kompleksowej, publikowanego na stronach internetowych Sprzedawcy rezerwowego.  

14. Cena energii elektrycznej sprzedawanej w ramach świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej nie 

może być wyższa niż iloczyn współczynnika 2,5 i średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 

konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy Prawo energetyczne.  

15. Okres rozliczeniowy odpowiada okresowi obowiązywania rezerwowej umowy kompleksowej. 

Sprzedawca rezerwowy wystawi Odbiorcy fakturę w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, 

wskazując w niej termin płatności i numer rachunku bankowego. Sprzedawca rezerwowy dostarczy 

Odbiorcy fakturę nie później niż 7 dni przed terminem płatności. Termin płatności nie może być krótszy 

niż 14 dni od dnia wystawienia faktury.  

16. Pozostałe warunki świadczenia usługi kompleksowej pozostają niezmienione.” 

 

 


