
WZÓR 
UMOWA  

O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

NR GRU/ ......... / ............. 

 

zawarta w dniu .................... r. w Gorlicach pomiędzy: 

spółką: EMPOL ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, 

adres: 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 1, zwaną dalej „ Dystrybutorem ”, którą reprezentuje/ją: 

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

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

 

który/rzy oświadcza/ją, że Spółka: 

a) wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia                  

w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem                       KRS  0000519767 

b)  jest podatnikiem VAT o numerze                                                                 NIP  7382146805 

c)  posiada numer                                                                                         REGON 123182106   

d)  posiada kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości                         8.326.600,00 zł 

 

a 

 

        .................................................,   zamieszkałym ......................................................................... 

        .................................................,   zamieszkałym ......................................................................... 

prowadzącym/mi działalność gospodarczą pod nazwą: 

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

                                     

wpisanym/mi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Ministra właściwego do spraw Gospodarki, zwanym/mi dalej „Odbiorcą”, który/rzy stosownie do 

przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej oświadcza/ją co następuje: 

a)  siedziba i  adres firmy:                          .............................................................. 

b)  numer NIP:                                                                                  ..………………………………………                       

c)  numer REGON:                                                                          ………………………………………... 

d) adres do doręczeń:                                                                     .................................................................            

    

zwanych również dalej „Stronami”.  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do miejsca 

określonego w § 2. 

2. Dystrybutor zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej, a Odbiorca do jej odbioru 

i zapłaty za usługi związane z dostarczaniem energii elektrycznej. 

3. Odbiorca oświadcza, że posiada zawartą z podmiotem zwanym dalej Sprzedawcą, posiadającym 

zawartą z Dystrybutorem Generalną Umowę Dystrybucji, umowę sprzedaży energii elektrycznej. 

4. Strony ustalają, że w przypadku zaprzestania, niezależnie od przyczyny, sprzedaży energii przez 

Sprzedawcę, sprzedaż energii prowadzić będzie Sprzedawca rezerwowy. Rozpoczęcie sprzedaży 

energii przez Sprzedawcę rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy. 

5. Odbiorca oświadcza, iż posiada zawartą umowę sprzedaży rezerwowej lub zawrze umowę 

sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym – i przedstawi niezwłocznie pisemnie 

informację o posiadanej umowie sprzedaży rezerwowej.  

6. Od dnia zaprzestania sprzedaży energii przez Sprzedawcę, Dystrybutor będzie świadczył usługi 

dystrybucji wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży energii zawartej ze Sprzedawcą 

rezerwowym. 

7. W przypadku nie przedstawienia informacji o posiadanej umowie sprzedaży rezerwowej przez 

Odbiorcę lub wygaśnięciu obowiązywania takiej umowy, Odbiorca upoważnia Dystrybutora, do 

zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy rezerwowej sprzedaży energii ze Sprzedawcą 

rezerwowym, na warunkach i zasadach określonych przez Sprzedawcę rezerwowego, po cenie 



wynikającej z cennika sprzedaży rezerwowej tego Sprzedawcy rezerwowego. Jeżeli Sprzedawcą 

rezerwowym byłby jednocześnie Dystrybutor to Strony postanawiają na podstawie art. 108 

kodeksu cywilnego, że pełnomocnictwo zawarte w niniejszej umowie uprawnia również do 

zawarcia umowy, w której Stroną będzie Dystrybutor jako Sprzedawca rezerwowy i będzie 

reprezentował drugą Stronę jako pełnomocnik Odbiorcy. Podmiotem odpowiedzialnym za 

bilansowanie handlowe Odbiorcy jest podmiot wskazany przez Sprzedawcę lub podmiot 

wskazany przez Odbiorcę, posiadający zawartą z Dystrybutorem umowę na usługi dystrybucyjne, 

z którym Odbiorca ma zawartą Umowę o świadczenie usługi bilansowania. 

8.    Wykaz umów, o których mowa w ust. 3 i 5 przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

§2 

 CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA PUNKTU POBORU ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 

 

1. Miejsca dostarczania energii elektrycznej, moc umowną, współczynnik mocy oraz grupę taryfową 

zamieszczono w poniższej tabeli. 

 

Obiekt  

Numer PPE  

Nazwa przyłącza  

Miejsce dostarczania energii elektrycznej  

Miejsce rozgraniczenia własności  

 

Poziom napięcia zasilania w [V]  

Grupa taryfowa  

Moc przyłączeniowa w [kW]  

Moc umowna w [kW]  

Moc bezpieczna obiektu w kW  

Planowana średniomiesięczne zużycie energii (MWh)   

Numer licznika (układ pomiarowy podstawowy)  

Numer licznika (układ pomiarowy rezerwowy)  

Umowny tgφ  

Przekładnia prądowa [A]  

Przekładnia napięciowa [V]  

Okres rozliczeniowy  

  

2.   Układ pomiarowo - rozliczeniowy stanowi własność Odbiorcy. Właściciel układu pomiarowo-

rozliczeniowego odpowiada za jego stan techniczny, legalizację i wzorcowanie oraz ponosi 

związane z tym koszty. Ponowne zalegalizowanie i wzorcowanie układu pomiarowo-

rozliczeniowego powinno się odbyć przed upływem okresu ważności cech legalizacyjnych                  

i wzorcowania. 

     Układ pomiarowo - rozliczeniowy stanowi własność Dystrybutora. Odbiorca ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich zniszczenie, uszkodzenie lub utratę oraz za stan plomb legalizacyjnych              

i plomb założonych przez Dystrybutora. 

       ( wybrać wariant ) 

3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy wyposażony jest w urządzenia zdalnej transmisji danych. 

4.  Stany zainstalowanego licznika Dystrybutor przekazuje Odbiorcy w terminie 10 dni od daty 

rozpoczęcia realizacji Umowy lub zmiany układu pomiarowego.  

5. Odbiorca oświadcza, że dysponuje aktualnym tytułem prawnym do obiektu opisanego                      

w powyższej tabeli i ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia.  



6.  Zmiany grupy taryfowej dokonuje się na pisemny wniosek Odbiorcy, nie częściej niż raz na                

12 miesięcy, w ramach aktualnej Taryfy Dystrybutora, pod warunkiem: 

a) istnienia technicznych możliwości aktualnego układu zasilania; 

b) dostosowania na wyłączny koszt Odbiorcy istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego 

do wymagań wnioskowanej grupy taryfowej. 

7. Dostępne grupy taryfowe określone są w taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej, zamieszczonej 

na stronie internetowej Dystrybutora. Wszystkie koszty związane ze zmianą grupy ponosi 

Odbiorca. 

8.   Odbiorca oświadcza, że (*-niewłaściwe skreślić):  

a) uzyskał/ nie uzyskał* statusu Odbiorcy Przemysłowego na rok 2021 w rozumieniu Ustawy            

o odnawialnych źródłach energii, ustawy o rynku mocy, ustawy o efektywności energetycznej, 

ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub innych ustaw             

i znajduje się/nie znajduje się* w wykazie Odbiorców Przemysłowych, ogłoszonym przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. 

b) roczne zużycie energii elektrycznej we wszystkich miejscach odbioru energii elektrycznej wynosi 

powyżej/poniżej* 100 GWh.  

c) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (tzw. poziom 

energochłonności) wynosi dla Odbiorcy Przemysłowego: 3%–20% / 20%–40% / powyżej 40% / 

nie dotyczy*  

d) w okresie objętym Umową Odbiorca oświadcza, iż energia elektryczna pobrana na podstawie 

Umowy zużywana będzie w całości na potrzeby własne / w części na potrzeby własne                             

i w części na udostępnianie podmiotom trzecim na podstawie refaktury/ w całości na udostępnianie 

podmiotom trzecim na podstawie refaktury*, 

e)  nie posiada zaległych zobowiązań wobec innych przedsiębiorstw energetycznych.  

f) nie posiada/posiada* koncesję na …………………………….. ważną od dnia 

……………………do dnia ………………………… Nr …………………………………..wydaną 

na podstawie ustawy – Prawo energetyczne,  

g) wyraża zgodę na udostępnienie przez Dystrybutora -  Sprzedawcy i podmiotom odpowiedzialnym 

za bilansowanie handlowe w imieniu sprzedawcy wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.  

h)  wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na:  

- przesłanie dokumentów i informacji drogą elektroniczną, na adres email: 

…………………………………………………………………………. 

9.  Każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego mającego wpływ na sytuację 

Odbiorcy, a także konieczności dokonania zmiany treści oświadczeń wskazanych w ust. 1 z innych 

przyczyn - Odbiorca dokonuje tego w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia 

nastąpienia w/w zmiany pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej względem 

Sprzedawcy. Jeżeli w związku z treścią złożonych aktualizacji oświadczeń Odbiorcy nie 

przysługują szczególne ulgi, bonifikaty, to utrata uprawnień skutkuje konieczności zmian od dnia 

zmiany stanu faktycznego lub prawnego, ale nie później jak od daty powiadomienia. 

. 

§3 

OBOWIĄZYWANIE UMOWY I TRYB JEJ WYPOWIEDZENIA 

 

1. Integralną częścią niniejszej Umowy są Ogólne Warunki Umowy o Świadczenie Usług 

Dystrybucji, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Umowa obowiązuje od dnia ............................... r. i zawarta jest na czas nieoznaczony. 

3. Dla celów wykonywania powyższej umowy konieczne jest uzyskanie i posiadanie przez 

Dystrybutora odpowiednich koncesji wymaganych przepisami prawa.  

4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za uprzednim jednomiesięcznym 

wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Powyższe nie narusza 

uprawnień Stron umowy wynikających z innych porozumień zawartych pomiędzy Stronami. 

5.  Zmiany Umowy nastąpią w formie pisemnej, przez którą Strony rozumieją dostarczenie Odbiorcy 

pisemnej propozycji zmiany Umowy. Do propozycji zmiany Umowy zostanie dołączony projekt 

zmian wraz z pisemną informacją o prawie do wypowiedzenia umowy. Zmiany Umowy wiążą 

Strony poczynając od daty wskazanej w przesłanej Odbiorcy propozycji zmian Umowy, o ile 

Odbiorca nie wypowie jej zgodnie z § 3 ust. 6. 



6. Odbiorca może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia         

o zmianie Umowy, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.  

7. Umowa w każdym czasie może być rozwiązana w drodze porozumienia Stron. Strony ustalają 

warunki rozwiązania Umowy, w tym w szczególności zasady rozliczenia opłat stałych do czasu 

obowiązywania aktualnej Taryfy dla usługi dystrybucji.  

8. Umowa może być rozwiązana przez Dystrybutora bez zachowania okresu wypowiedzenia            

w przypadku: 

 rażącego naruszenia przez Odbiorcę postanowień umowy, 

 utraty tytułu prawnego do obiektu do którego dostarczana jest energia i świadczona usługa 

dystrybucji, 

 utraty prawnych, ekonomicznych bądź technicznych możliwości dostarczania energii                             

i świadczenia usługi dystrybucyjnej, 

 opóźnienia w regulowaniu opłat z tytułu dostaw energii i usług dystrybucji przekraczającego               

1 miesiąc, 

 wprowadzania zakłóceń do sieci po stronie Odbiorcy i nie usunięcia ich pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 7 dniowego terminu. 

9. Odbiorca obowiązany jest przesłać do Dystrybutora informację o powstałych zmianach 

technicznych i prawnych mających wpływ na sposób rozliczania za pobieraną energię elektryczną,  

zmianie statusu prawnego oraz tytułu prawnego do obiektów, do których dostarczana jest energia 

elektryczna na podstawie niniejszej Umowy, w ciągu 14 dni od daty ich zaistnienia W przypadku 

zmian technicznych powodujących konieczność zmiany warunków przyłączenia do sieci – 

Odbiorca występuje ze stosownym wnioskiem przed dokonaniem zmian.  

10. W każdym przypadku wypowiedzenie Umowy jest dokonywane poprzez złożenie drugiej Stronie 

oświadczenia na piśmie. 

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zmian w Umowie dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z § 3 ust. 5,                  

z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 do 4. 

2. Umowa ulega zmianie w zakresie zmian przepisów taryf i cenników, oraz bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, bez zachowania trybu określonego w ust. 1. Postanowienia             

i wartości, co do których zachodzi zmiana w przepisach prawa lub w taryfie lub cennikach zostają 

zmienione i zastąpione nowymi wynikającymi ze zmian w obowiązujących przepisach, taryfach           

i cennikach z chwilą ich wejścia w życie.  

3. Forma pisemna nie jest wymagana do zmiany danych teleadresowych którejkolwiek ze Stron. 

Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianach w tym zakresie poprzez 

zawiadomienie drugiej Strony na piśmie. 

4. Forma pisemna nie jest wymagana w przypadku wymiany urządzenia pomiarowego oraz zmiany 

przez Odbiorcę mocy umownej, pod warunkiem, że pisemny wniosek Odbiorcy w tym zakresie 

złożony zostanie zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy Dystrybutora. 

5. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane handlowe drogą 

pocztową np.: listem zwykłym, listem poleconym, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. 

Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane. 

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle wykonania lub 

nienależytego wykonania postanowień Umowy będzie rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.  

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Odbiorcy    

i Dystrybutora. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy handlowej. 

8. Przeniesienie przez Dystrybutora praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny 

podmiot nie wymaga zgody drugiej Strony Umowy.  

9. Integralną częścią Umowy są wszystkie załączniki, które Odbiorca sporządził bądź przyjął                 

do wiadomości i do stosowania, w tym Ogólne warunki świadczenia usług dystrybucji oraz 

zawartych umów sprzedaży i bilansowania. 

10. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy upoważnione są niżej wymienione 

osoby: 

a) ze Strony Dystrybutora: 

             Tomasz Stój                                tel. (18) 35 39 715, 572 785 770 



             Janusz Fik                                   tel. 505 090 189      

      b)  ze Strony Odbiorcy: 

            …………………………………………. tel. ……………… 

            …………………………………………. tel. ……………… 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

 

1. Ogólne warunki usługi dystrybucji (OW). 

2. Wykaz umów, o których mowa w par. 1 ust.8. 

3. Odpis informacji z rejestrów dla Stron umowy. 

4. Taryfa EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. dla usługi dystrybucji.  

5. Klauzula informacyjna EMPOL ENERGIA Sp. z o.o.. 

 

 

Dystrybutor:       Odbiorca: 

 
 

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

 


