
 
Umowa       

 sprzedaży energii elektrycznej wraz usługą dystrybucji  
 

zawarta w dniu ..........................20.... r. w Bytomiu, pomiędzy: 
 
Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, 
Oddział w Czeladzi, Zakład „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” ul. Kościuszki 9,  
41-253 Czeladź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000027497, posiadającą kapitał zakładowy: 43.836.700,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP 
626–26–19–005, Regon 276902504, zwaną dalej Dostawcą reprezentowaną przez:  
 

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

2. ................................................................................... 
  
a 
 

......................................,z siedzibą:......................................., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS......................, numer identyfikacji podatkowej 
NIP.........................., Regon .........................., zwanym dalej Odbiorcą reprezentowanym przez: 

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

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

 
§ 1. 

 

1.  Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych ze sprzedażą 
i zakupem energii elektrycznej oraz świadczeniem usług dystrybucji. 

2.  Dostawca oświadcza, że posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej  
nr DEE/293/1493/W/2/2011/BT z dnia 23 listopada 2011 r. wydaną przez Prezesa URE oraz 
koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/653/1493/W/2/2011/BT z dnia 23 listopada  
2011 r. wydaną przez Prezesa URE. 

3.  Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie obowiązującego prawa,  
w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. nr 89 poz. 625 z 2006 r., tekst ujednolicony) oraz przepisów 
wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne. 

4.  Odbiorca oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym */ że nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym poprzez fakt posiadania koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki na wytwarzanie*/przesyłanie */dystrybucję*/obrót energią elektryczną* 
nr ……………….. z dnia ……………………, co potwierdza złożonym oświadczeniem zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy oraz będzie naliczać i odprowadzać akcyzę od 
energii elektrycznej zakupionej w ramach niniejszej Umowy* 

5.  Odbiorca oświadcza, że całość energii elektrycznej będzie pobierał na własny użytek */ że część 
energii elektrycznej zakupionej od Dostawcy na podstawie niniejszej umowy będzie 
odsprzedawał odbiorcom przyłączonym do jego sieci, Odbiorca zapewnia, że dysponuje 
układami pomiarowo-rozliczeniowymi umożliwiającymi ustalenie wielkości energii elektrycznej 
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na potrzeby własne oraz odsprzedanej odbiorcom z podziałem na miejsca dostarczenia. 
W przypadku dalszej odsprzedaży przez Odbiorcę energii elektrycznej zakupionej w ramach 
Umowy, Odbiorca będzie składał oświadczenia o ilości energii elektrycznej zakupionej od 
Dostawcy w celu dalszej odsprzedaży z podziałem na miejsca dostarczenia zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do Umowy.* 

6.  Odbiorca zalicza się do V grupy przyłączeniowej. 
7.  Uzgodniona przez strony została grupa taryfowa C11. 

 
§ 2. 

 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania i sprzedaży, a Odbiorca do odbioru i zakupu  energii 
elektrycznej dla obiektu: 
.........................................................................................., przy następujących parametrach:  

     - napięcie zasilania:                                              0,4/0,23 kV, 
     - moc przyłączeniowa:               .......kW, 
     - moc umowna:                  .......kW, 
     - współczynnik mocy             tg≤0,4.    
2. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w § 2. pkt 1 

umowy, w postaci:..............................................., której kserokopię zgodną z oryginałem załącza. 
   

§ 3. 
 

1.  Strony ustalają, że miejscem dostarczania energii elektrycznej jest*/są :......................................... 
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy Dostawcą  

a Odbiorcą jest…………………………………………………………………….………………. 
  

§ 4. 
 

1.  Pomiar sprzedawanej energii elektrycznej realizowany jest w oparciu o dane wykazane przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

2.  Wymagania odnośnie układów pomiarowo-rozliczeniowych określa IRiESD Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. Parametry zabudowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego 
określa Załącznik nr 1 do Umowy. 

3.  Układ pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany jest ........................................................................ 
Zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi:........... A. 

4.  W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo - rozliczeniowego lub uniemożliwienia dokonania 
odczytu kontrolnego, Dostawca ma prawo pobrania opłaty określonej na podstawie średniego 
poboru energii elektrycznej w ostatnich trzech miesiącach, uwzględniając sezonowość poboru. 

 
§ 5. 

 
1.  Dostawca powiadomi Odbiorcę o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej nie 

później niż na pięć dni przed ich wystąpieniem. 
2.  Czas trwania przerw planowanych i nieplanowanych dla odbiorów zaliczonych do V grupy 

przyłączeniowej ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 
(Dz.U. Nr 93 poz. 623) § 40.1.ust. 5. 

3.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wstrzymania dostaw z powodów od niego 
niezależnych. 

4.  Dostawca ma prawo w okresie niedoboru mocy ograniczyć wielkość dostawy mocy i energii,  
a Odbiorca zobowiązany jest dostosować się do zaleceń Dostawcy. 

5.  Odbiorca oświadcza, że ograniczenie, o którym wyżej mowa, nie spowoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. 
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6.  W przypadku zainstalowania układów pomiarowych w rozdzielni Dostawcy, ma on obowiązek 
umożliwi ć dostęp do układów pomiarowo-rozliczeniowych osobie upoważnionej przez 
Odbiorcę. 

§ 6. 
 

Odbiorca energii elektrycznej ma obowiązek: 
1. Pobierać energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy. 
2. Utrzymywać wewnętrzną instalację zasilającą i odbiorczą w stanie technicznym zgodnym  

z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 
3. Terminowo regulować należności za energię elektryczną oraz inne należności związane  

  z dostarczaniem tej energii. 
4. Powierzać budowę lub dokonywanie zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 
5. Dostosować swoje urządzenia do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których   

został uprzednio powiadomiony. 
6. Niezwłoczne informować Dostawcę o zauważonych wadach oraz o powstałych przerwach  

w dostarczaniu energii elektrycznej lub o niewłaściwych jej parametrach. 
 

§ 7. 
 

Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Dostawcę z miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze 
zaprzestania poboru przez niego energii elektrycznej dla wymienionego w § 2. pkt 1 obiektu, co nie 
zwalnia go z obowiązku uiszczania opłat z tytułu obowiązywania niniejszej umowy do czasu jej 
rozwiązania.  

§ 8. 
 

1. Rozliczenia pomiędzy stronami za sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji oraz 
zasady ich stosowania określa „Taryfa dla energii elektrycznej” SRK S.A. zatwierdzona przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i opublikowana w biuletynie tego urzędu w  zakresie 
dystrybucji oraz „Taryfa dla energii elektrycznej” SRK S.A. zatwierdzona przez Zarząd SRK 
S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną. 

2.  Podstawą dokonania zapłaty przez Odbiorcę energii elektrycznej będą wystawione faktury VAT 
przez Dostawcę energii elektrycznej za każdy okres rozliczeniowy tj. za każdy miesiąc według 
następujących zasad: 
a) Faktura za dany miesiąc w wysokości 75% należności za energię elektryczną z poprzedniego 

miesiąca z terminem zapłaty do dnia 25 danego miesiąca, 
b) Faktura rozliczeniowa za dany miesiąc w oparciu o rzeczywiste zużycie energii elektrycznej  

z terminem zapłaty do dnia 20-go następnego miesiąca. 
3.  Za datę realizacji płatności faktury przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 

rachunek bankowy Dostawcy, podany na fakturze. 
4.  Naruszenie terminu zapłaty powodować będzie obciążenie odsetkami za zwłokę w ustawowej 

wysokości.  
5.  Reklamacja nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku płatności za dostarczoną energię elektryczną. 
     

§ 9. 
 

Dostawca może wstrzymać całkowicie dostawę energii elektrycznej w następujących przypadkach: 
1. Natychmiast – w przypadku: 

• pobierania energii elektrycznej bez zawarcia umowy z Dostawcą, 
• nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej, 
• gdy instalacja Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

środowiska, 
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• pobierania energii elektrycznej przez Odbiorcę w sposób zagrażający urządzeniom  
Dostawcy lub w sposób zakłócający pobór energii innym jej odbiorcom. 

2.  W terminie 14 dni – od określonego przez Dostawcę terminu usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości – w przypadku: 
• uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu, wraz z niezbędnym 

sprzętem, do elementów sieci i urządzeń będących jego własnością, znajdujących się na 
terenie lub obiekcie Odbiorcy, 

• utrzymywania przez Odbiorcę nieruchomości w sposób zagrażający prawidłowemu 
funkcjonowaniu sieci. 

3.  Gdy Odbiorca zalega z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie 
terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia 
umowy i wyznaczenie dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych  
i bieżących należności.  

 

Wznowienie dostawy energii elektrycznej następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny 
wstrzymania i po dokonaniu niezbędnych opłat, zgodnie z wystawionymi fakturami. 

 
§ 10. 

 

1.  Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe, np.: umowy, 
wezwania do uiszczenie zapłaty, bądź podobne drogą pocztową, np.: listem poleconym, 
przesyłką kurierską lub w podobny sposób. 

2.  Strony wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, w celu marketingu  
i wywiązywania się z niniejszej umowy. Zgoda obejmuje również dane w przyszłości. 

 
§ 11. 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem .................. roku i zostaje zawarta......................................  
2. Umowa niniejsza zastępuje wszystkie poprzednie ustalenia i umowy. 
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy listem poleconym z zachowaniem  

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
4. Niniejsza umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie za porozumieniem stron. 
5. Wszelkie zmiany w treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnych 

aneksów obustronnie podpisanych. 
§ 12. 

 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Energetyczne, postanowienia rozporządzeń wykonawczych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2.  Spory mogące powstać przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla 
Dostawcy Sąd Gospodarczy. 

§ 13. 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

 

    Dostawca                                      Odbiorca 
 
 
 
*) – niepotrzebne skreślić 


