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(WZÓR) 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERII ELEKTRYCZNEJ 

NR  …………… 

  

Zawarta w dniu ……………….  w Legionowie 

pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „ Legionowo” Sp. z o.o.  z siedzibą w Legionowie, 

przy ul. Sowińskiego 37, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy pod nr KRS 0000045107, NIP 536-00-12-640, REGON 010617968, Kapitał zakładowy: 21 120 

000 zł,  reprezentowanym, 

 przez : 

1. Prezesa Zarządu –  

Zwanym dalej OPERATOREM,  

a  

……………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą ………………………………….NIP …………., REGON …………….,  reprezentowanym przez:  

1. …………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ………………………………………………. 

Zwanym dalej ODBIORCĄ,  

 

§ 1   

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

siecią dystrybucyjną operatora OSD – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. 

na rzecz Odbiorcy.  

2. Do usługi dystrybucji energii elektrycznej stosuje się postanowienia: 

a. niniejszej umowy,  

b. Regulaminu PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie wykonywania umów dystrybucyjnych 

dla odbiorców energii elektrycznej  

c. Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej do umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej,  

d. Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

„Legionowo” Sp. z o.o., zwanej dalej Taryfą OSD,  

e. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

„Legionowo” Sp. z o.o., 

 oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy kodeksu cywilnego oraz 

aktów z zakresu prawa energetycznego – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze.   

3. Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci dystrybucyjnej PEC „Legionowo” Sp. z o.o. 

otrzymuje usługę dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi zasadami 

funkcjonowania sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którym jest PEC „Legionowo” Sp. z o.o.. 
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4. Odbiorca energii elektrycznej oświadcza, że będzie ona pobierana na potrzeby prowadzonej 

działalności w obiekcie ………………………, o charakterze ………………….. usytuowanym na 

działce …………………………….. 

5. Odbiorca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być 

dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

tytuł prawny: …………………………………………….. 

6. Operator zobowiązuje się dostarczać energię elektryczną do wskazanego obiektu, o którym mowa w 

ust.5 a Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę.  

§ 2   

Usługa dystrybucji energii będzie świadczona do Punktu Poboru Energii wskazanym w § 1, pkt.1 w 

Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej do umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy, oraz wg zasad 

określonych w Regulaminie wykonywania umów dystrybucyjnych dla odbiorców energii 

elektrycznej stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

§ 3  

1. Odbiorca przyłączony jest w grupie przyłączeniowej……… i rozliczany będzie wg grupy taryfowej 

………………… 

2. Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Odbiorcy, raz na 12 miesięcy, po 

spełnieniu warunków wymaganych dla zakwalifikowania do innej grupy taryfowej uwzględniających 

postanowienia Taryfy OSD i uwarunkowania techniczne. Strony mogą zgodnie ustalić inne warunki i 

termin zmiany grupy taryfowej. 

3. Zmiana grupy taryfowej wymaga formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

Zmiany mocy przesyłanej, wskazanej w Załączniku nr 1 dokonuje się według zasad określonych w 

Taryfie OSD oraz Regulaminie PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie  wykonywania umów 

dystrybucyjnych dla odbiorców energii elektrycznej stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy  

§ 4 

1. Odbiorca oświadcza, że Sprzedawcą, z którym zawarł umowę sprzedaży jest…………………… 

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

ul………......................................, kod pocztowy: …………………. – Sprzedawca podstawowy. 

2. Sprzedawca, z którym Odbiorca zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej w ramach TPA, musi 

mieć na dzień podpisania umowy zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD – PEC 

„Legionowo” Sp. z o.o. umożliwiającą Sprzedawcy sprzedaż energii elektrycznej do Odbiorcy. 

3. Umowa sprzedaży nr…………………. z dnia ……………… ze Sprzedawcą wskazanym w ust. 1 

powyżej została zawarta na okres od dnia ........................... na czas określony do 

dnia................................... r. 

4. Operator realizuje usługę dystrybucji na rzecz umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 2 od dnia 

wejścia w życie Umowy. 



3  

5. Na mocy postanowień umowy sprzedaży średnioroczna ilość energii objęta umową sprzedaży energii 

wynosi ............................. kWh, a średnioroczna ilość energii pobranej przez Odbiorcę wynosi 

............................ kWh. 

6. Odbiorca zobowiązuje się do informowania Operatora o wszelkich zmianach dokonywanych w 

zawartej przez siebie umowie sprzedaży energii, w tym w szczególności o: 

a. zawarciu nowej i wprowadzenia zmian w dotychczasowej umowie sprzedaży energii; 

b. rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy sprzedaży energii; 

c. zmianie okresu obowiązywania umowy sprzedaży energii; 

d. zmianie ilości energii objętej umową sprzedaży energii. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 nie wymagają zmiany niniejszej Umowy. Odbiorca obowiązany 

jest do poinformowania OSD o zmianach w formie pisemnej na co najmniej 10 dni roboczych przed 

datą wejścia w życie tych zmian. 

8. Sprzedawcą rezerwowym Odbiorcy jest …………………………………………… z siedzibą        

w..........................................,ul..........................................,kod pocztowy: ………………………… 

9. Rozpoczęcie sprzedaży energii przez Sprzedawcę rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy. 

10. Zmiana Sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany Umowy. 

11. Sprzedawca rezerwowy musi mieć zawartą z Operatorem Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) 

regulującą zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Operatorem w zakresie sprzedaży 

rezerwowej. 

§ 5  

Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie mających wpływ 

na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W szczególności Odbiorca 

obowiązany jest poinformować pisemnie Sprzedawcę o zmianie adresu korespondencyjnego. 

Naruszenie obowiązku powiadomienia Sprzedawcy o zmianie danych korespondencyjnych 

powoduje, że doręczenie na adres określony powyżej lub adres wskazany później przez Odbiorcę, 

będzie uznane za skuteczne.  

§ 6 

1. Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa obowiązuje od dnia ……………………    

i zostaje zawarta na czas określony/nieokreslony do dnia: ………………………………  

2.  Strony zgodnie ustalają, że jako podstawę do rozpoczęcia rozliczeń, w oparciu o niniejszą Umowę, 

przyjmuje się wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zainstalowania układu 

pomiarowo-rozliczeniowego lub odczytu kontrolnego.   

3.  Wartość należności za świadczone usługi dystrybucji energii obliczana będzie w oparciu o:  

a) stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i stawki opłat abonamentowych, 

wynikające z Taryfy OSD -zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

i opublikowanej na stronie internetowej www.pec.com.pl, zgodnie z grupą taryfową 

odbiorcy wskazaną w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel OSD. W 

przypadku braku dostępu do układu pomiarowo- rozliczeniowego, należności mogą być obliczane 

szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, bądź 

na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanych przez Odbiorcę, które zostaną 

skorygowane przez OSD podczas następnego odczytu.  

5. Rozliczenia za wykonaną usługę dystrybucji dokonywane będą w okresie rozliczeniowym zgodnie z 

postanowieniami aktualnej Taryfy OSD. 
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6. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za świadczoną usługę, na podstawie otrzymywanych 

faktur VAT, w terminie określonym w fakturze, który jednak nie może być krótszy niż 7 dni od daty 

doręczenia faktury VAT. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Operatora.  

7. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Operator ma prawo do obciążenia Odbiorcy 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie. Odsetki przysługują za każdy dzień opóźnienia lub 

zwłoki.  

8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności  

w wysokości określonej na fakturze za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności 

wynikających z Umowy.  

9. W przypadku powstania w wyniku rozliczeń nadpłaty, zostanie ona zaksięgowana na poczet 

przyszłych należności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu.  

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez Odbiorcę na 

inny numer konta bankowego niż wskazany na fakturach wystawionych przez Sprzedawcę.  

11. Operator może przekazywać osobom trzecim dokumenty, dotyczące wierzytelności przysługujących 

mu wobec Odbiorcy.  

12. Operator dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów w 

pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie 

lub zaniżenie  należności za pobraną energię elektryczną.  

13. Jeżeli Operator w trakcie trwania umowy lub w przypadku zawierania nowej umowy stwierdzi, że 

wątpliwa jest zapłata należności za przedmiot niniejszej umowy, może zażądać od Odbiorcy 

Zabezpieczenia. W szczególności na żądanie Operatora, w przypadku powstania po stronie Odbiorcy 

zadłużenia przekraczającego okres 30 dni od terminu płatności o wartości przewyższającej 10.000 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Odbiorca ustanowi na rzecz Operatora zabezpieczenie do 

wysokości kwoty stanowiącej sumę należności Operatora za ostatnie 3 okresy rozliczeniowe,  w 

terminie 30 dni od daty doręczenia żądania Sprzedawcy w formie kaucji wpłaconej na rachunek 

bankowy Operatora, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Jednocześnie Odbiorca 

zobowiązuje się do bieżącego regulowania płatności ponad kwotę zabezpieczenia.   

W sytuacji  powstania zadłużenia przewyższającego wartość ustanowionego zabezpieczenia Odbiorca 

zobowiązuje się do jego uzupełnienia do pełnej kwoty zadłużenia w terminie 30 dni od daty 

skierowania żądania Operatora w tym zakresie.  

14. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Odbiorcę obowiązku zabezpieczenia upoważnia 

Operatora  do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.  

15. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na zasadach określonych  

w Regulaminie PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie  wykonywania umów dystrybucyjnych dla 

odbiorców energii elektrycznej.  

16. Zasady zmiany umowy w tym szczególne przypadki rozwiązania Umowy reguluje Regulamin PEC 

„Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie wykonywania umów dystrybucyjnych dla odbiorców energii 

elektrycznej.  

 

§ 7 

1. Operator może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do rozliczeń za 

świadczenie usługi jeżeli Odbiorca:  

a) co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobraną energię 

albo świadczone usługi przez okres co najmniej 30 dni,  
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b) nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego dostarczana jest 

energia;  

c) użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie 

stanu układu pomiarowo-rozliczeniowego.  

2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust.1, Odbiorca nie ponosi kosztów 

zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego.  

3. W razie braku zgody Odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-

rozliczeniowego, Operator może wstrzymać świadczenie usługi lub rozwiązać umowę o jej 

świadczenie. 

§ 8 

1. Zmiana Taryfy określonej w § 6 ust. 3 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.  

2. Taryfy o których mowa w § 6 ust. 3 są zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.  

3. Operator powiadomi Odbiorcę o zmianie stawek opłat za dystrybucję energii określonych w Taryfie o 

której mowa § 6 ust. 3 pkt. a, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany, poprzez 

zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Operatora. Informacja ta nie ma wpływu 

na datę, od której zgodnie z przepisami prawa obowiązuje Taryfa.  

4. Taryfa o której mowa w § 6 ust. 3 Umowy udostępniana jest Odbiorcy w siedzibie Operatora oraz na 

stronie internetowej www.pec.com.pl. 

5. Aktualne komunikaty o zmianie cen i stawek opłat OSD publikowane są na stronie internetowej: 

www.pec.com.pl 

§ 9 

1. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową, w 

tym listem poleconym i przesyłką kurierską.  

2. Odbiorca wyraża zgodę na kontaktowanie się Operatora z Odbiorcą telefonicznie. 

3. Odbiorca wyraża zgodę na kontaktowanie się Operatora z Odbiorcą drogą elektroniczną, na 

wskazany adres poczty elektronicznej:……………………………………………………  

4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:  

• Załącznik nr 1 Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej do umowy o świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej 

• Załącznik nr 2. Regulamin PEC „Legionowo” Sp. z o.o. w sprawie  umów dystrybucyjnych 

dla odbiorców energii elektrycznej 

5. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy, nie podlegające 

kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podlegają rozstrzygnięciu właściwego miejscowo 

i rzeczowo sądu powszechnego.  

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

 

ODBIORCA           OPERATOR 
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Odbiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym 

dla realizacji powyższej Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)  

                ………………………………………..  

                  Podpis Odbiorcy  


