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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr UD/…/…/20… 

zawarta w dniu ………….. r. w Lublinie pomiędzy: 

spółką pod firmą: Towarzystwo Inwestycyjne ”Elektrownia Wschód” S.A. z siedzibą w 

Lublinie, 20-209 Lublin ul. Frezerów 13, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego, pod numerem KRS 0000024387, NIP 712-23-53-855, posiadająca kapitał 

zakładowy w wysokości 500.000 zł 

w dalszej części umowy zwana „Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego” w skrócie „OSD” lub 

„Operatorem”,  którą reprezentuje: 

Prezes Zarządu – Małgorzata Tymochowicz 

Wiceprezes Zarządu – Andrzej Socha 

a 

spółką pod firmą: ………………..  z siedzibą w ……….. ul. ……………, ………., nr NIP 

……….., nr REGON ……….., wysokość kapitału zakładowego ………. PLN wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………., zwaną dalej Odbiorcą, którego 

reprezentuje: 

……………. ………….. 

…………….  …………… 

Operator i Odbiorca zwani są dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną. 

Reprezentanci Stron oświadczają, że działają na podstawie aktualnych upoważnień do 

reprezentowania swej Strony w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy. 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez 

Operatora na rzecz Odbiorcy do punktu poboru energii wskazanego w Warunkach 

dostarczania i odbioru energii elektrycznej stanowiącego załącznik nr 2- do Umowy. 

2. Usługa dystrybucji energii elektrycznej będzie świadczona zgodnie z postanowieniami 

Warunków dostarczania i odbioru energii elektrycznej oraz Regulaminu świadczenia usług 

dystrybucji. 

3. Strony zobowiązują się stosować do postanowień Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej (IRiESD). Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

dokonane po wejściu w życie Umowy obowiązują Strony bez konieczności zawarcia Aneksu 

do Umowy. Aktualna IRiESD jest dostępna na stronie www.tiew.pl. 

4. Szczegółowe warunki świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, prawa         

i obowiązki Stron oraz warunki rozliczeń, związane z realizacją niniejszej Umowy, określone 

są w Regulaminie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 

§ 2 
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1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 

2. Data wejścia w życie Umowy określona jest w Warunkach dostarczania i odbioru 

energii elektrycznej.  

§ 3 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na zasadach określonych                

w Regulaminie świadczenia usług dystrybucji. Zasady zmiany Umowy, w tym szczególne 

przypadki rozwiązania Umowy reguluje Regulamin  świadczenia usług dystrybucji. 

2. Szczegółowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania świadczenia usługi 

dystrybucji określa Regulamin  świadczenia usług dystrybucji. 

 

§ 4 

1. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej 

Sprzedawcę energii elektrycznej. 

2. W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę w czasie obowiązywania niniejszej 

Umowy informacje określające: Sprzedawcę, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie 

handlowe (POB), planowane roczne zużycie energii elektrycznej, zawarte są w ostatnim 

pozytywnie zweryfikowanym Zgłoszeniu Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, na 

podstawie którego nastąpi realizacja Umowy dla punktów poboru energii (PPE) określonych 

w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie należne Operatorowi z tytułu świadczenia usługi dystrybucji płatne 

będzie za poszczególne okresy rozliczeniowe wskazane w Warunkach dostarczania i odbioru 

energii elektrycznej oraz z uwzględnieniem przyjętych tam okresów płatności, w terminie 14 

dni od daty wystawienia faktury. 

2.    Do kwoty wynagrodzenia lub opłaty należnych Operatorowi na podstawie niniejszej 

Umowy zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości, którego zapłatą obciąża 

Odbiorcę.  

§6  

1.         Informacje handlowe przekazywane w związku z realizacją niniejszej Umowy nie 

mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek 

inny sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 3 lat po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

2.        Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. l niniejszego paragrafu, nie będą 

stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy w ujawnieniu 

informacji zleceniobiorcom działającym w imieniu Strony przy wykonaniu niniejszej 

Umowy, z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych 

informacji. 

3.        Postanowienia ust. l i 2 niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, która należy do 

informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub informacji, która zostanie 

zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę niniejszej Umowy jako informacja, która 

może zostać ujawniona. 

4.       Strony niniejszej Umowy wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających 
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dane osobowe (np. faktura VAT, umowa, aneks do umowy, wezwanie do uiszczenia 

należności) drogą pocztową, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony niniejszej 

Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dokumenty. 

5.      Strony niniejszej Umowy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej Umowy, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. W załączeniu do umowy, Załącznik nr 3- przedstawia 

wymagane informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez 

Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia - Wschód" S.A. 

 

§7  

1.     W razie utraty przez Odbiorcę możliwości wywiązywania się z obowiązku terminowej 

zapłaty za świadczone usługi dystrybucji, tj. gdy Odbiorca przekroczy termin płatności 

określony na fakturze VAT o co najmniej 30 dni, TIEW jest uprawniony do żądania 

ustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia zapłaty istniejących i przyszłych 

zobowiązań, m.in.: 

 w postaci nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, bądź 

 poprzez zawarcie trójstronnej (TIEW, Odbiorca, poręczyciel) umowy poręczenia. 

 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

2.      O rodzaju i treści przyjętego zabezpieczenia decydują w uzgodnieniu Strony. 

3.      Odbiorca obowiązany jest żądanie, o którym mowa w ust. l, spełnić w ciągu 14 

(czternastu) dni liczonych od daty otrzymania przez Odbiorcę pisemnego powiadomienia 

wystawionego przez TIEW, pod rygorem odstąpienia TIEW od niniejszej Umowy 

(rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia) i postawienia zapłaty 

istniejących zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności. 

4.     Wszystkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zwolnieniem 

zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obciążają Odbiorcę. 

 

§ 8 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po 

jednym dla każdej ze stron. 

2. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

a) Regulamin świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (Zał. Nr 1),  

b) Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej (Zał. Nr 2), 

c) Informacja w sprawie przetwarzania danych (Zał. Nr 3). 

3. Integralną częścią Umowy jest również Taryfa oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej Operatora zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki       

i ogłoszone w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. Zmiana Taryfy, bądź IRiESD nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy 

zapoznał się z Taryfą i Instrukcją Ruchu  i Eksploatacji  Sieci Dystrybucyjnej Operatora oraz 

Regulaminem świadczenia Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej i Warunkami dostarczania 

i odbioru energii elektrycznej. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a dokumentami 

wymienionymi w zdaniu 1, postanowienia Umowy są rozstrzygające. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy Kodeks cywilny.  

 

 

………………………………    …………………………. 

 

……………………………… …………………………...                                         

           podpis Odbiorcy                                                               podpis Operatora   


