
 

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI  

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Nr …………………………. 

 

 

zawarta w dniu …………… pomiędzy:  

 

ANWIL Spółka Akcyjna, z siedzibą we Włocławku, kod pocztowy 87-805, ul. Toruńska 222, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015684, NIP: 888-000-49-38,                 

BDO: 000019504, kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN - wpłacony w całości, zwaną w dalszej 

części „Operatorem Systemu Dystrybucyjnego”, reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………………………….…………………………………….……. 

2. ………………………………………………………………………………………….……….. 

 

a 

 

………………….., z siedzibą w ………………, kod pocztowy ……………., ul. …………………., 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

………………..,  ……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

……………..,                             NIP: ………….., REGON: …………………, kapitał zakładowy 

wynosi ………………… złotych, zwaną dalej „Odbiorcą”, reprezentowaną przez: 
 

 

 

1. ……………………………………………………….…………………………………….……. 

2. ………………………………………………………………………………………….……….. 

 

 

                                                                     § 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na 

rzecz Odbiorcy usług dystrybucji energii elektrycznej. 

2. Operator Systemu Dystrybucyjnego i Odbiorca, zwani dalej Stronami zawierają umowę na  

świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu użytkowanego przez Odbiorcę 

zlokalizowanego w …………………………. . 

 

 

§ 2  
 

1. Niniejsza Umowa nie może naruszać warunków i zasad zawartych w koncesji uzyskanej przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 

energetyczne z uwzględnieniem instrukcji ruchu i eksploatacji, opracowanej na podstawie art. 9g 

ust.1 ww. ustawy. Odbiorca oświadcza, iż zapoznał się z instrukcją ruchu i eksploatacji dostępną 

pod adresem: http://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/EnergiaElektrycznaGazZiemny/Strony/Dystrybucja-energii-

elektrycznej.aspx 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie następujące powszechnie  

obowiązujące przepisy prawa: 

1/ ustawa, o której mowa w ust. 1 wraz z przepisami  wykonawczymi do tej ustawy,                                     

a w  szczególności: 

http://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/EnergiaElektrycznaGazZiemny/Strony/Dystrybucja-energii-elektrycznej.aspx
http://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/EnergiaElektrycznaGazZiemny/Strony/Dystrybucja-energii-elektrycznej.aspx
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a/ rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, , zwane w treści umowy „rozporządzeniem 

przyłączeniowym”;  

b/ rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, zwane w treści 

umowy „rozporządzeniem taryfowym”;  

c/ rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11sierpnia 2000r. w sprawie przeprowadzania 

kontroli przez Przedsiębiorstwa Energetyczne, zwane w treści  umowy „rozporządzeniem w 

sprawie kontroli” ;  

d/ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu  

wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii   

elektrycznej i ciepła ; 

2/ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny  

3.W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na które powołuje się 

niniejsza umowa, przepisy te mają zastosowanie do postanowień Umowy, bez konieczności 

dokonywania jej zmian.  

4.Integralną częścią niniejszej Umowy jest „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej 

ANWIL S.A.” wraz ze zmianami, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

stanowiąca Załącznik Nr 1 do umowy, zwana w dalszej treści umowy „taryfą”. Taryfa zawiera 

stawki cen i opłat za usługi dystrybucji stosowanych w rozliczeniach z Odbiorcą. Taryfa jest 

ustalana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE 

oraz ogłoszeniu w Biuletynie URE „Biuletyn Branżowy URE - Energia elektryczna”. Operator 

Systemu Dystrybucyjnego wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni 

i nie później niż do 45 dnia od dnia opublikowania taryfy. 

5. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Klauzula o ochronie informacji giełdowych 

przeznaczona do umów zawieranych przez ANWIL S.A., jako spółki należącej do Grupy 

Kapitałowej ORLEN dla Kontrahentów będących przedsiębiorstwem, którego instrumenty 

finansowe są notowane na giełdzie papierów wartościowych stanowiąca Załącznik nr 4 do 

umowy. Zmiana załącznika wymaga poinformowania o tym Odbiorcy na piśmie, natomiast nie 

wymaga zmiany Umowy. 

 
 

§ 3 
 

1. Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowiązuje się przesłać, a Odbiorca pobrać ilości energii 

elektrycznej określone w  Załączniku nr 2 „Zamówienie mocy i energii elektrycznej” („moc 

umowna”).  

2. Zmiana mocy umownej, określonej jako moc łączna dla przyłączy wymienionych w załączniku 

nr 2 może nastąpić raz w roku - do końca listopada, na następny rok kalendarzowy, przy czym  

Odbiorca zobowiązuje się do wstępnego określenia Zamówienia mocy umownej do końca  

października.  

W  przypadku,  gdy  Odbiorca   nie  dokona  zmiany mocy  umownej   w  wymaganym  terminie, 

do rozliczeń miedzy stronami zostanie przyjęta wielkość zgodnie z  dotychczasowym  

zamówieniem. 

3. W  przypadku, gdy zmiana mocy umownej wymaga określenia nowych warunków przyłączenia   

do sieci elektroenergetycznej Operator Systemu Dystrybucyjnego niezwłocznie powiadomi o tej 

okoliczności Odbiorcę. Określenie nowych warunków przyłączenia do sieci energetycznej    

wymaga osobnego wniosku Odbiorcy, a zmiana mocy umownej nastąpi po ich zrealizowaniu   

przez Odbiorcę. 

4. Dopuszcza się za zgodą Operatora Systemu Dystrybucyjnego zmniejszenie lub zwiększanie    

mocy umownej w trakcie roku kalendarzowego na wniosek Odbiorcy.  
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W przypadku zmniejszenia przez Odbiorcę mocy umownej za zgodą Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, w trakcie roku obowiązywania taryfy, następuje z tego tytułu zwiększenie 

opłaty wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej o 20 %, dla całego okresu objętego 

korektą.   

 

§ 4 
 

1. Wysokość opłat za usługi objęte przedmiotem  umowy oblicza się według zasad zawartych                   

w rozdziale 2 i 3 taryfy. Tabela stawek opłat za usługi dystrybucji znajduje się w rozdziale 7 

taryfy.  

2. W związku z wymaganiem zwiększonej  pewności zasilania  ustala  się  współczynnik  opłaty za 

usługi dystrybucji w części stałej w wysokości 1. 

3. Strony ustalają, że Odbiorca zostaje zaliczony do grupy taryfowej ….. zgodnie z zasadami 

klasyfikacji odbiorców zawartymi w rozdziale 2 pkt 1 taryfy. Zmiana grupy taryfowej może być 

dokonana raz w roku po złożeniu przez Odbiorcę pisemnego wniosku w terminie do końca 

listopada danego roku. Zmiana grupy taryfowej nastąpi wówczas z dniem 1 kwietnia następnego 

roku.  

4. Zmiana cen i stawek opłat wynikających z taryfy i dotyczących usług dystrybucji energii 

elektrycznej objętych Umową, wymaga poinformowania Odbiorcy co najmniej z 14 dniowym 

wyprzedzeniem, poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe stawki opłat, podstawę ich 

zmiany oraz datę, od której obowiązują. Przy zachowaniu takiej procedury wprowadzania 

nowych stawek opłat,  zmiana umowy w tym zakresie nie jest konieczna.  

5. Nie pobieranie energii elektrycznej przez Odbiorcę nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku 

uiszczania na rzecz Operatora Systemu Dystrybucyjnego opłaty stałej określonej w taryfie. 

6. Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania informacji w  

sprawie  zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf.    

7. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej przez Odbiorcę Operator Systemu 

Dystrybucyjnego pobierze opłaty według zasad ustalonych w rozdziale 6 taryfy.  
 

 

§ 5 

 

1. Rozliczenia między stronami za usługi objęte przedmiotem umowy sporządzane będą w oparciu   

o odczyty oplombowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego w przyłączu 

określonym w Załączniku Nr 3 do umowy, dokonywane przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. Przedstawiciele Odbiorcy mają prawo uczestniczyć przy dokonywaniu 

odczytów. 

2. Zainstalowane układy pomiarowo-rozliczeniowe są własnością Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, do którego należy bieżąca eksploatacja i konserwacja układu pomiarowo-

rozliczeniowego.  

3. Odczyty  rozliczeniowe układu pomiarowo-rozliczeniowego odbywać się będą w okresach                    

1- miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca. Odbiorca albo osoby działające w jego 

imieniu nie mogą utrudniać dostępu do urządzeń pomiarowych.  

4. W przypadku zaniżenia lub zawyżenia wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego  

wynikającego z jego uszkodzenia, rozliczenie pobranej energii elektrycznej nastąpi na  

podstawie wspólnych ustaleń Stron. W rozstrzygnięciu kwestii spornych będą miały  

zastosowanie przepisy rozdziału 2 pkt. 2.4 taryfy oraz  rozporządzenie taryfowe. 

5. W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek ze Stron nieprawidłowego działania układu  

pomiarowo-rozliczeniowego bądź błędnego rozliczenia, które spowodowało zaniżenie lub 

zawyżenie należności Operator Systemu Dystrybucyjnego dokona odpowiedniej korekty   

uprzednio wystawionych faktur, o których mowa w § 8, za cały okres trwania nieprawidłowości, 
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nie objęty  przedawnieniem roszczeń o ile potwierdzi nieprawidłowe działanie układu 

pomiarowo- rozliczeniowego. 

6. Operator Systemu Dystrybucyjnego umożliwi Odbiorcy dostęp do układu pomiarowo-

rozliczeniowego oraz kontrolę prawidłowości wskazań układu, a także wgląd do materiałów 

stanowiących podstawę do rozliczeń za usługi objęte przedmiotem umowy.  

7. W przypadku braku danych pomiarowych w wyniku awarii układów pomiarowych lub odmowy 

dostępu do układu pomiarowo- rozliczeniowego uzupełnienie brakujących danych pomiarowych 

zostanie dokonane przy wykorzystaniu metod bilansowych - w uzgodnieniu z Odbiorcą o ile to 

możliwe.  

 

§ 6 

 

1. Świadczenie usług  Operatora Systemu Dystrybucyjnego w okresie obowiązywania i na 

warunkach niniejszej umowy polega na zachowaniu parametrów technicznych energii    

elektrycznej w miejscu dostarczenia energii elektrycznej do Odbiorcy, która przy współczynniku  

mocy  tg  = 0,4 ma następujące parametry:   

1/  Częstotliwość: 

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

2. 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/ 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 w ppkt                

1-4 jest pobieranie przez odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej. 

2.  Za zawinione niedotrzymanie parametrów określonych w ust. 1 Odbiorcy przysługuje bonifikata 

na zasadach określonych w taryfie i w przepisach powszechnie  obowiązujących, o których  

mowa  w § 2. 

3.   Zgodnie z przyjętymi zasadami w Operatorze Systemu Dystrybucyjnego miejscem 

rozgraniczenia działań eksploatacyjnych między Operatorem Systemu Dystrybucyjnego                         

a Odbiorcą  przy zasilaniu kablem są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia 

w złączu, w kierunku instalacji Odbiorcy. 

4. Miejsca dostarczenia energii elektrycznej (przyłącza) są określone w Załączniku                                     

nr 3 „Opis techniczny”.  

 

 

§ 7 
 

1. Odbiorca będzie regulował należności za świadczone usługi objęte przedmiotem Umowy za 

okresy miesięczne, w wysokości obliczonej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego na 

podstawie Umowy, maksymalnie w terminie …. dni od daty wystawienia faktury.   

Do należności za świadczone usługi dystrybucji ustalonej w kwocie netto zostanie doliczony 

podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 

2. Odbiorca będzie dokonywał rozliczeń wynikających z  faktury, o której  mowa w ust. 1  poprzez 

dokonywanie wpłaty  na rachunek bankowy tam wskazany.  

3. Datą zapłaty należności będzie data uznania rachunku bankowego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 

4. Reklamacje nie zwalniają Odbiorcy od obowiązku regulowania należności wynikających                   

z  umowy. Zasady postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji określa rozporządzenie 

przyłączeniowe. 
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5. Za nieterminowe regulowanie należności, wynikających z Umowy, Odbiorca zapłaci 

Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe za 

opóźnienie od nieterminowej wpłaty za fakturę  w wysokości określonej w przepisach prawa. 

6. Odbiorca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem  

NIP: ………………….  

7. Operator Systemu Dystrybucyjnego oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT 

zarejestrowanym pod numerem NIP: 888-000-49-38.  

8. W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy, Operator Systemu 

Dystrybucyjnego może zażądać od Odbiorcy ustanowienia zabezpieczenia                                   

w szczególności w formie kaucji lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.                 

9. Odbiorca zobowiązuje się uiścić kaucję na rachunek bankowy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. lub ustanowić inne zabezpieczenie, najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni 

kalendarzowych od dnia złożenia takiego żądania przez Operatora według zaproponowanych 

przez niego warunków.  

10.Operator Systemu Dystrybucyjnego ma prawo do żądania zwrotu poniesionych wszelkich 

należności ponad kwotę kaucji lub innego zabezpieczenia w przypadku, gdy należności 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego określone w ust. 1 powyżej przewyższają zastrzeżoną 

kwotę kaucji lub innego zabezpieczania. 

11.W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy wysokość kaucji i/lub innego 

zabezpieczenia stanie się niewystarczająca, tj. nie będzie w pełni zabezpieczać roszczeń 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Odbiorca może zostać wezwany przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego do zmiany wysokości kaucji i/lub innego zabezpieczenia i/lub ustanowienia 

dodatkowego zabezpieczenia. Odbiorca zobowiązuje się do uzupełnienia zabezpieczenia, w 

sposób o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia powzięcia stosownej 

informacji od Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

12.Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie przesłać potwierdzenie przelewu kaucji i/lub 

ustanowienia innego zabezpieczenia, na adres Operatora systemu Dystrybucyjnego.  

13.Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, może zostać wykorzystane również                            

w przypadku braku zapłaty przez Odbiorcę należności wynikających z innych umów zawartych 

pomiędzy Odbiorcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 
 

 

 

§ 8 

 

1. Łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych, liczonych dla poszczególnych    

wyłączeń od zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia nie może  

przekroczyć  24  godzin. 

2. Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć 

12 godzin.  

3. Przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikające z zadziałania zabezpieczeń i układów  

automatyki, przełączeń ruchowych należą do normalnych zjawisk systemu 

elektroenergetycznego.  

4. Operator Systemu Dystrybucyjnego ma prawo w okresach niedoboru mocy zgodnie                    

z rozporządzeniem, o którym  mowa w § 2 ust. 2 pkt 1  lit. d/ ograniczyć wielkość 

maksymalnego  poboru mocy i dostawy energii elektrycznej, a Odbiorca zobowiązany jest do 

uregulowania przebiegu obciążeń zgodnie z planem ograniczeń .  

5. Operator Systemu Dystrybucyjnego nie  ponosi odpowiedzialności  za  niedostarczenie  energii   

elektrycznej w tym mocy zamówionej w szczególności w przypadku:  

1/ wystąpienia ograniczeń w dostawie mocy i energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, 

zdrowia lub mienia;  
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2/ działaniem siły wyższej w zakresie opisanej w §14;  

3/ winy Odbiorcy (np. wyłączenie za nieuregulowanie należności, nielegalny pobór energii  

elektrycznej, awarie urządzeń);  

4/ wystąpienia planowych przerw i ograniczeń w dostarczaniu mocy i energii elektrycznej, na czas  

niezbędny do wykonania prac eksploatacyjnych lub remontowych w sieci Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, o których poinformowano Odbiorcę; 

5/ zadziałania zabezpieczeń i układów automatyki, przełączeń ruchowych, likwidujących   

przemijające stany awaryjne w sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przy zachowaniu 

czasu przerwy, 

6/ wprowadzenia na polecenie zewnętrznego operatora przesyłowego wyłączeń awaryjnych lub  

katastrofalnych,  

7/ wystąpienia awarii w sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego albo Krajowego Systemu  

Elektroenergetycznego, przez którą należy rozumieć warunki w sieci przesyłowej lub/i 

rozdzielczej lub taki stan, który wpływa lub z dużym prawdopodobieństwem może wpłynąć na 

zdolność Operatora Systemu Dystrybucyjnego do wykonania Umowy, który zagraża lub z 

dużym prawdopodobieństwem może zagrażać bezpieczeństwu osób i urządzeń lub 

bezpieczeństwo sieci  lub Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;  

8/ planowych ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących  

na wypadek niedoboru w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym;  

9/ niezawinionych zachowań osób trzecich, za które Operator Systemu Dystrybucyjnego  

odpowiedzialności nie ponosi;  

10/ wyłączeń awaryjnych i jednorazowych przerw w zasilaniu zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi  przepisami.  

6. Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowiązany jest do powiadomienia Odbiorcy z co  

najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw                      

w dostarczeniu energii elektrycznej w formie indywidualnych zawiadomień: pisemnych lub 

innych   dokumentowanych środków komunikowania się.        

 

§ 9 
 

1. Operator Systemu Dystrybucyjnego ma prawo do kontroli układów pomiarowych                                     

i dotrzymywania warunków Umów oraz prawidłowości rozliczeń zgodnie z postanowieniami 

ustawy Prawo energetyczne i  stosownych przepisów wykonawczych. 

2. Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług 

stanowiących przedmiot umowy w przypadku: 

1/ kiedy Odbiorca bezpodstawnie odmawia poddania się czynnościom kontrolnym lub 

uniemożliwia dostęp upoważnionych przedstawicieli Operatora Systemu Dystrybucyjnego do 

układu pomiarowo-rozliczeniowego w celu dokonania odczytu stanu licznika lub 

przeprowadzenia kontroli - do czasu przeprowadzenia kontroli lub odczytu, 

2/ kiedy w przypadku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że: 

a) instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

środowiska, 

b) nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej - do czasu usunięcia naruszeń i uregulowania 

Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego należnych z tego tytułu opłat. 

3/ gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi dystrybucji co najmniej przez okres 30 dni 

po upływie terminu płatności 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie, jeśli ustaną przyczyny 

uzasadniające wstrzymanie świadczenia  usług. 

 

 

§ 10 
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1. Odbiorca gwarantuje odbiór energii elektrycznej i mocy zamówionej na podstawie niniejszej 

umowy.  

2.  Przy wykonywaniu Umowy Odbiorca jest zobowiązany do:  

1/ utrzymywania należącej do niego sieci, wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie 

technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach; 

2/ terminowego regulowania należności za usługi objęte przedmiotem umowy;  

3/ utrzymania nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 3 w sposób nie powodujący utrudnień w 

prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości 

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

zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach; 

4/ powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje; 

5/ umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Operatora Systemu Dystrybucyjnego dostępu, 

wraz z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących 

się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub 

usunięcia awarii w sieci lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego. Odbiorca jest także 

zobowiązany do umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego dostępu w celu przeprowadzenia kontroli układów pomiarowych, dotrzymania 

zawartych umów i prawidłowości rozliczeń;  

6/ zabezpieczenia przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, a w szczególności 

plomb zabezpieczeń głównych w układzie pomiarowo rozliczeniowym;  

7/ niezwłocznego poinformowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zauważonych wadach 

lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach mających 

wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną oraz o powstałych 

przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach;  

8/ dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których 

został uprzednio poinformowany;  

9/ niezwłocznego powiadamiania Operatora Systemu Dystrybucyjnego o uzyskaniu lub utracie  

stosownej licencji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną. W  

przypadku naruszenia przez Odbiorcę powyższego obowiązku i wystąpienia szkody, Odbiorca 

będzie zobowiązany do jej naprawienia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego na zasadach  

ogólnych.   

 

§ 11 
 

W sytuacji co najmniej dwukrotnego naruszenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

postanowień niniejszej Umowy, Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za                 

1-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

 

§ 12  
 

Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego za                            

1- miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku, 

gdy: 

1. Odbiorca pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania bezpodstawnie odmawia poddania się 

czynnościom kontrolnym, 

2. Stan techniczny instalacji odbiorczej u Odbiorcy wyklucza bezpieczne dla życia, zdrowia, mienia 

lub środowiska dostarczanie energii elektrycznej, 
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3. Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi co najmniej przez okres 30 dni po upływie 

terminu płatności, 

4. Odbiorca uniemożliwia upoważnionym przedstawicielom Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

dostęp do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w 

obiekcie Odbiorcy w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci 

lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

5.Odbiorca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy, pomimo wcześniejszego 

jednokrotnego pisemnego wezwania Odbiorcy do usunięcia naruszenia wraz z określeniem 

terminu usunięcia tego naruszenia.  

 

 

§ 13 

 

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron za pisemnym wypowiedzeniem                                 

z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

 

§ 14 

 

1. Każda ze stron niniejszej umowy będzie zwolniona od odpowiedzialności za niewykonanie lub 

niewłaściwe wykonanie zobowiązań, jeżeli jest ono skutkiem „siły wyższej”. 

2. Określenie „siły wyższej” obejmuje okoliczności niezależne od stron i nie wynikające z ich  

winy, a uniemożliwiające częściowe lub całkowite wykonanie zobowiązań wynikających                           

z umowy. Za wydarzenia określane mianem „siły wyższej” uznaje się m.in.: wojny, powstania, 

rewolucje, epidemie, strajki, katastrofy naturalne tj. powodzie, pożary, trzęsienia  ziemi, oraz 

inne przypadki losowe, decyzje organów władzy państwowej. 

3. O wystąpieniu „siły wyższej” strona nią dotknięta jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o 

tym drugą stronę i w ciągu 7 dni potwierdzić zgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem utraty 

uprawnień wynikających z zaistnienia „siły wyższej”. 

4. Zjawisko „siły wyższej” winno być uwierzytelnione przez Odbiorcę lub Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego w zależności od tego, kto powołuje się na jej skutki.  

 

 

§ 15 

 

1.  Osobą upoważnioną ze strony Odbiorcy do kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem  

umowy jest: …………….., tel. ……………., mail. ........................ . O zmianie osoby, o której 

mowa wyżej Odbiorca  powiadomi  Operatora Systemu Dystrybucyjnego na  piśmie.  

2. Osobą upoważnioną ze strony  Operatora Systemu Dystrybucyjnego do kontaktów w sprawach  

związanych z wykonaniem umowy jest: …………………..  

O zmianie osoby, o której mowa wyżej Operator Systemu Dystrybucyjnego powiadomi 

Odbiorcę  na  piśmie.  

3. Pisma wysyłane pocztą na adres Odbiorcy wskazany w umowie, a nie odebrane wywierają  

skutki prawne jak pisma doręczone . 

 

§ 16 

 

1. Odbiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku                      

z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w tym postanowienia niniejszej Umowy oraz nie 

wykorzystywać tych informacji do celów innych niż realizacja Umowy, jak również nie 

udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  
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Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji, wiąże w czasie obowiązywania niniejszej 

Umowy, jak również w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub zniweczeniu skutków 

prawnych. 

2. W przypadku konieczności przekazania przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego Odbiorcy  

informacji stanowiących u Operatora Systemu Dystrybucyjnego tajemnicę przedsiębiorstwa, 

tajemnicę spółki Operatora Systemu Dystrybucyjnego, rozumianą jako szczególnie chroniony 

rodzaj tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych w rozumieniu aktualnie 

obowiązujących przepisów. Strony zobowiązane są przed przekazaniem tych informacji zawrzeć 

oddzielną umowę określającą zasady ich przetwarzania i ochrony. 

 3.  Odbiorca wyraża zgodę na udostępnienie przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego     

kopii Umowy wraz z Załącznikami brokerowi ubezpieczeniowemu lub ubezpieczycielowi na 

potrzeby realizacji praw i obowiązków wynikających z umów ubezpieczeniowych zawartych 

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jak również na udostępnienie przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego kopii lub oryginałów ww. dokumentów lub informacji z nich 

wynikających spółkom z Grupy Kapitałowej ORLEN. 

 

 

§ 17 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 2 i w § 2 ust. 3 i 5 oraz w               

§ 4  ust. 4, mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron. Zmiany Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa może być zmieniona jednostronnie tylko w tym zakresie, w jakim Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki zmienił z urzędu warunki koncesji lub zmienił bądź zatwierdził nową 

taryfę. 

3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy wymienione w § 2 i taryfa.  

4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów dotyczących niniejszej Umowy jest sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Operatora Systemu Dystrybucyjnego.                                                                    

 

 

                                                                      § 18 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia ………………..                  

i  zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

2. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

§ 19 

 

Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej  ANWIL S.A. 

Załącznik nr 2 – Zamówienie mocy i energii elektrycznej 

Załącznik nr 3 – Opis techniczny 

Załącznik nr 4 – Klauzula o ochronie informacji giełdowych 

 

Operator Systemu Dystrybucyjnego:                                             Odbiorca: 
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Załącznik Nr 1  

 

 

 

 

 

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej  ANWIL S.A. 

(zamieszona pod adresem: 

http://www.anwil.pl/PL/NaszaOferta/EnergiaElektrycznaGazZiemny/Strony/Dystrybucja-energii-

elektrycznej.aspx) 
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Załącznik nr 2  
 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIE MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

 

 
1. Odbiorca zamawia moc umowną w ilości ….. KW (bez podziału na miesiące) 

 

 

 

 

 

 

2. Odbiorca zamawia energię elektryczną w ilości ……………….. MWh w ……r (bez podziału na miesiące) 

 

 

 

3. Załącznik traci ważność z dniem skutecznego rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług 

dystrybucji dla energii elektrycznej.  

 

 

 

 

 

                  Operator Systemu Dystrybucyjnego:                                                Odbiorca: 
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Załącznik nr 3  

 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

 

Zasilanie 
 

Przyłącze nr …  

1) linia kablowa o napięciu ………..  zasilająca z rozdzielni ….. pole …… odpływ ……., 

2) miejscem dostawy energii elektrycznej jest pole rozdzielni ………., 

3) pomiar energii odbywa się w miejscu dostarczania energii, po stronie  ………, 

4) pomiar realizowany jest za pomocą licznika bezpośredniego typu …….. nr fabryczny ……………. klasy … - 
moc czynna; klasy ……. - moc bierna, 

5) numer PPE: ……………………. 
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 

 
Klauzula o ochronie informacji giełdowych przeznaczona do umów zawieranych przez ANWIL S.A., 
jako spółki należącej do Grupy Kapitałowej ORLEN dla Kontrahentów niebędących/będących 
przedsiębiorstwem, którego instrumenty finansowe są notowane na giełdzie papierów 
wartościowych.   
 
 
 
 
Na PKN ORLEN S.A, będącym podmiotem dominującym wobec ANWIL S.A., ciążą obowiązki informacyjne 
wobec rynku kapitałowego, które uregulowane są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na 
rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”). 
  
W związku z tym, stosując przepisy powyższego rozporządzenia: 

1. ANWIL S.A.  poinformuje drugą stronę umowy o zamiarze przekazania do publicznej wiadomości 
informacji dotyczącej niniejszej umowy, jeśli uzna ją za informację poufną w rozumieniu 
Rozporządzenia MAR i przedłoży do konsultacji drugiej stronie treść tej informacji.  

2. Informacja uznana za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR nie może być przez 
drugą stronę umowy i osoby pracujące na jej rzecz wykorzystywana lub bezprawnie ujawniana. W 
razie wykorzystywania informacji poufnych i ich bezprawnego ujawnienia mają zastosowanie 
sankcje przewidziane w Rozporządzeniu MAR. 

 


