UMOWA Świadczenia usług w zakresie zapewnienia dostawy energii elektrycznej
NR ………………………….
zawarta w Gdańsku w dniu ___________

pomiędzy:

Nowa Energia Dystrybucja Ujeścisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Cypriana Kamila
Norwida 2, 80-280 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538945, o numerze NIP: 5851470205,
REGON: 360549359, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, reprezentowaną przez:
zwaną dalej Usługodawcą,
a
Panem/ Panią
Miasto:
Ulica
Nr domu / mieszkania

Zamieszkałą /ym
PESEL
Telefon
Adres e-mail do doręczeń faktur
elektronicznych

zwanym/ną dalej Odbiorcą usługi,

zwanymi dalej łącznie Stronami
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowej obsługi zapewnienia dostawy energii elektrycznej przez Usługodawcę do obiektu
Odbiorcy usługi oraz jej rozliczanie, poprzez zapewnienie dostawy energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej przez
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, tj. ENERGA – OPERATOR S.A. (OSD).
§ 2 Obowiązki stron
1. Usługodawca zobowiązuje się do:

2.

3.

4.

a.

Zapewnienia warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej dostawy i użytkowania energii elektrycznej
przez Odbiorcę usługi;

b.

Prowadzenia ewidencji zużytej energii elektrycznej przez Odbiorcę usługi;

c.

Przekazywania informacji o zużyciu energii elektrycznej oraz poprawnego wystawiania refaktury rozliczeniowej za
zużytą przez Odbiorcę usługi energię elektryczną i zapewnienie jej dystrybucji przez OSD;

Odbiorca usługi zobowiązuje się do:
a.

Korzystania z energii elektrycznej zapewnionej przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa w
urządzeniach spełanijących polskie normy dopuszczenia do użytkowania;

b.

Regulowania w terminie należności wynikających z korzystania z usług realizowanych przez Usługodawcę.

Do czasu udzielenia Usługodawcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki Taryfy na dystrybucję energii elektrycznej, Odbiorca będzie rozliczany:
a.

za zapewnienie energii elektrycznej czynnej – według średniej ceny zakupu energii elektrycznej przez Usługodawcę
u Sprzedawcy energii elektrycznej posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną na obszarze działania
Usługodawcy w oparciu o refakturę;

b.

za zapewnienie usługi dystrybucji energii elektrycznej – na podstawie refaktury kosztów poniesionych przez
Usługodawcę na zapewnienie świadczenia przez OSD usługi dystrybucji, rozliczonych proporcjonalnie do ilości
zużytej energii elektrycznej przez Odbiorcę;

c.

za usługi administracyjne i usługi dodatkowe - zgodni z cennikiem Usługodawcy.

Po uzyskaniu przez Usługodawcę koncesji na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:
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5.

1.

a.

za zapewnienie energii elektrycznej czynnej – według średniej ceny zakupu energii elektrycznej przez
Usługodawcę u Sprzedawcy energii elektrycznej posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną na obszarze
działania Usługodawcy w oparciu o refakturę

b.

za usługę dystrybucji – zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą na dystrybucję
energii elektrycznej;

c.

za usługi administracyjne i usługi dodatkowe - zgodni z cennikiem Usługodawcy.

Strony zgodnie ustalają, że rozpoczęcie rozliczania Odbiorcy usługi za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej na
podstawie cen i stawek opłat określonych w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfie na dystrybucję
energii elektrycznej, nastąpi łącznie po uzyskaniu przez Usługodawcę koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, uzyskaniu
przez Usługodawcę statusu OSD oraz zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfy na dystrybucję energii
elektrycznej. W tym celu Strony zobowiązują się zawrzeć w formie dokumentowej umowę kompleksową zapewnienia
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem takiego
rozliczania. Powyższe nie wyłącza uprawnienia do zawarcia przez Odbiorcę usługi umowy sprzedaży energii elektrycznej ze
Sprzedawcą energii elektrycznej, który będzie miał zawartą z Dostawcą usługi generalną umowę dystrybucji (zasada zmiany
sprzedawcy). W opisanym w zdaniu powyżej przypadku, Odbiorca usługi zobowiązany jest posiadać odpowiednio zawartą z
Usługodawcą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

§3
Zamówienie usługi
Odbiorca usługi zamawia usługę zapewnienia dostawy energii elektrycznej oraz rozliczania kosztów energii elektrycznej na
potrzeby lokalu:
Numer
Numer
Kod
Ulica
Poczta
Miejscowość
budynku
lokalu
pocztowy
Gdańsk

2.
3.
4.

1.

Gdańsk

na własny użytek, w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych związanych z
prowadzeniem gospodarstwa domowego, tj. w pomieszczeniach piwnicznych, garażu, strychu, o ile nie jest w nich prowadzona
działalność gospodarcza lub zawodowa.
Odbiorca usługi oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu, który w chwili zawarcia umowy jest ważny i nie uległ
zmianie.
Odbiorca usługi zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w
zakresie określonym w ust. 2 lub 3 powyżej i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania Usługodawcy może być
traktowany jako naruszenie warunków niniejszej umowy.
Odbiorca usługi deklaruje prognozowane zużycie energii elektrycznej, a Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia
usługi dystrybucji w ilości 3000 Wh rocznie, przy zachowaniu:
❖ zabezpieczenia przedlicznikowego 25A;
❖ mocy umownej stałej w ciągu roku 10 kW.
§4
Układ pomiarowo-rozliczeniowy
Usługa będzie świadczona do miejsca dostarczania energii elektrycznej:
Nr
przyłącza

Miejsce pomiaru energii

Napięcie
[kV]

Miejsce dostarczania energii/granica
praw do urządzeń
elektroenergetycznych

1

Szafa licznikowa

0,4

Adres:

2. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą usługi stanowi miejsce
dostarczania energii elektrycznej.

3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy o nr ………………………………………………… zostanie odczytany przez Usługodawcę na
dzień rozpoczęcia świadczenia usług.

1.
2.
3.
4.

§5
Zasady rozliczeń
Rozliczenia odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, według zasad, cen i stawek opłat zgodnych z Cennikiem i Ogólnymi Warunkami Umów (OWU) Usługodawcy.
Cennik i OWU obowiązujący na rok 2021 stanowią załączniki do niniejszej umowy.
Zawarcie umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
Odbiorca wyraża zgodę na poniesienie dodatkowych płatności w przypadkach określonych w umowie, OWU lub Cenniku
Usługodawcy, w szczególności wznowienia dostarczania energii elektrycznej, wcześniejszego rozwiązania umowy, czynności
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5.
6.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

przeprowadzanych na wniosek Odbiorcy usługi dotyczących dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz
wykonania ekspertyzy układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane są przez przedstawicieli Usługodawcy.
Odbiorca ❑wyraża /❑ nie wyraża zgodę(y) na przesyłanie faktur w formie elektronicznej wystawianych przez Nowa
Energia Dystrybucja Ujeścisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyrażenie niniejszej zgody jest równoznaczne z
rezygnacją przez Odbiorcę z otrzymywania faktur w formie papierowej.
§6
Sposób porozumiewania się
Osobą upoważnioną ze strony Odbiorcy usługi do kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem umowy jest
………………………
O zmianie osoby, o której mowa w ust. 1, Odbiorca usługi powiadamia Usługodawcę pisemnie.
Odbiorca może składać reklamacje, wnioski, skargi i zgłoszenia na adres Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres email: umowy@nowaenergia-dystrybucja.com
§7
Obowiązywanie umowy, warunki jej rozwiązania i zmiany
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas określony do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Taryfy na dystrybucję energii elektrycznej.
Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy na warunkach określonych w OWU. W dniu rozwiązania umowy
nastąpi demontaż licznika.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, o którym mowa w ust. 2 wymaga zachowania formy pisemnej.
Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku braku technicznych warunków dostarczania energii elektrycznej.
§8
Ochrona danych osobowych
Odbiorca usługi oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem niniejszej umowy
dla potrzeb związanych z realizacją niniejszej umowy i przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych, prawo
ich poprawienia oraz wyrażenia sprzeciwu zgodnie z treścią Rozporządzenia 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).
Odbiorca usługi oświadcz, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, która stanowi
załącznik do umowy.
§9
Postanowienia końcowe
1.
1)
2)
3)
4)
2.
3.

Integralną częścią umowy są:
Ogólne Warunki Umów (OWU),
Cennik Usługodawcy,
Kserokopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do obiektu,
Klauzula informacyjna;
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wszelkie zmiany niemniejszej umowy będą dokonywane na podstawie aneksu do umowy zawartego w formie dokumentowej
z zastrzeżeniem postanowień OWU.
Usługodawca

Odbiorca usługi
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Zgody marketingowe (dobrowolne)
Odbiorca usługi wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych
obejmujących marketing produktów i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych
świadczących usługi na rzecz Usługodawcy, a także na ich udostępnianie przez Usługodawcę podmiotom realizującym ww. cele
marketingowe na rzecz Usługodawcy.
Odbiorca usługi wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej lub składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu
środków porozumiewania się na odległość przez Usługodawcę, na adres email lub numer telefonu wskazany w umowie.
Odbiorca usługi wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej lub składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu
środków porozumiewania się na odległość przez osoby współpracujące z Usługodawcą na adres email lub numer telefonu
wskazany w umowie.
Odbiorca usługi
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