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Umowa o świadczenie usług dystrybucji z Wytwórcą 
 posiadającym moduł wytwarzania energii typu D 

 

 Nr umowy   , dnia  20  roku  
          
zawarta pomiędzy stronami: 

   

  
 

 
nazwa podmiotu/ imię i nazwisko 

 

  
 

 
adres siedziby / adres zamieszkania 

 

  
 

 
adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby/ adres zamieszkania)  

 

 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS/ posiadająca nr PESEL1   

 
numer KRS / PESEL 

 

 prowadzonego przez:  

   

  
 

 
nazwa podmiotu prowadzącego rejestr  

 

 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP:  

 
numer NIP  

 

 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości / wpłacony w całości/:   

 
  

 będąca właścicielem Zakładu wytwarzania energii, zwana dalej Wytwórcą i reprezentowana przez:                              

 
imię i nazwisko, PESEL2 reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja  

 

                                                                      
 

 
imię i nazwisko, PESEL2 reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja 

 

 
imię i nazwisko, PESEL2 reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja 

 

 
   imię i nazwisko, PESEL2 reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja 

 

oraz 

   

 ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna,   

 
nazwa podmiotu 

 

 
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130,  

 

 
adres siedziby 

 

 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455  

 numer KRS  

 i prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

 
nazwa podmiotu prowadzącego rejestr 

 

 
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 583-000-11-90, 

 

 
numer NIP 

 

 
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości, wpłacony w całości: 1 356 110 400,00 zł, 

 

 
zwana dalej OSD i reprezentowana przez:                                        

 

 
imię i nazwisko reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja 

 

                                                                                          

 
imię i nazwisko reprezentanta oraz pełniona przez niego funkcja 
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1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez OSD Usług dystrybucji dla Wytwórcy przyłączonego do sieci OSD.  
Przez świadczenie Usług dystrybucji Strony rozumieją w szczególności: 
- dostawę z sieci OSD do miejsca dostarczania Wytwórcy energii elektrycznej o standardach określonych w Załączniku nr 

1, 
- odbiór przez OSD wyprodukowanej przez Wytwórcę energii elektrycznej o standardach określonych w Załączniku nr 1, 
- utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostarczania i odbioru energii elektrycznej na warunkach określonych w Umowie 

lub w IRiESD. 
2. W okresie od dnia otrzymania pozwolenia na podanie napięcia (EON), do czasu otrzymania tymczasowego pozwolenia na 

użytkowanie (ION) - OSD będzie świadczył Usługi dystrybucji dla energii elektrycznej pobieranej przez Wytwórcę na potrzeby 
własne. Po otrzymaniu tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (ION) lub otrzymania ograniczonego pozwolenie na 
użytkowanie (LON) - OSD umożliwia Wytwórcy wprowadzanie energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu 
technologicznego do sieci OSD, przy czym nie jest to równoznaczne ze świadczeniem Usług dystrybucji dla tej energii. 
Szczegóły dotyczące rozruchu określa pkt 1.26 Załącznika nr 2. 

3. Zasady świadczenia Usług dystrybucji energii elektrycznej określone są w Załączniku nr 1. 
4. Charakterystyka obiektu, dla którego świadczone mają być Usługi dystrybucji, sposób realizacji pomiaru energii elektrycznej 

oraz wymagane dane rozliczeniowe określone są w Załączniku nr 2. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem: ……………………/ zainstalowania / sprawdzenia / dostosowania1 układu pomiarowo-

rozliczeniowego. 
6. Umowa obowiązuje1:  

1) na czas nieokreślony, 
2) na czas określony do: dnia………….. / dnia otrzymania pozwolenia ION przez Wytwórcę, lecz nie dłużej niż 24 miesiące 

od dnia wejścia w życie Umowy / dnia otrzymania pozwolenia FON przez Wytwórcę, lecz nie dłużej niż 24 miesiące od 
dnia otrzymania pozwolenia ION / dnia otrzymania pozwolenia FON przez Wytwórcę, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od 
dnia otrzymania pozwolenia LON. 

7. Dane Wytwórcy do kontaktów z OSD w zakresie realizacji Umowy (przekazane dobrowolnie): 

imię i nazwisko osoby do kontaktu  
nr telefonu  
adres e-mail  

8. Wytwórca oświadcza, że zawarł umowę o świadczenie usług bilansowania handlowego z następującym POB: 

………………………………….. 

9. Wytwórca oświadcza, że zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej na zakup energii elektrycznej pobranej z sieci OSD, 

na potrzeby własne, z następującym Sprzedawcą: ………………………………….. 

10. OSD oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer identyfikacyjny NIP wskazany we wstępie 
Umowy. Wytwórca oświadcza, że jest / nie jest1 podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer identyfikacyjny NIP 

wskazany we wstępie Umowy. 
11. Wytwórca oświadcza, że posiada status / nie posiada statusu1 dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 935, z późn. 
zm.). OSD oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 935 z późn. zm.). 

12. Wytwórca będący osobą fizyczną, wyraża zgodę / nie wyraża zgody1 na udostępnienie profilu danych pomiarowych POB 
oraz Sprzedawcy. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
14. Integralną część Umowy stanowią: IRiESD, Taryfa3 oraz następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 Ogólne warunki umów o świadczenie usług dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii 
elektrycznej dla modułu wytwarzania energii typu D (OWU), 

2) Załącznik nr 2 Charakterystyka w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej (paszport PPE),  
3) Załącznik nr 3 Obowiązek informacyjny4, 
4) Załącznik nr 4 Schemat połączenia instalacji / sieci Wytwórcy z siecią OSD, 
5) Załącznik nr 5 Formularz powiadamiania OSD o ustanowieniu lub zmianie podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe Wytwórcy. 
Preferowana przez Wytwórcę forma obustronnego kontaktu z OSD w zakresie realizacji Umowy: 

☐ elektroniczna - strona internetowa OSD (formularz zgłoszeniowy) albo poczta elektroniczna,   

☐ pisemna (poczta tradycyjna). 

Podpisy Stron: 

 
1 - Niepotrzebne skreślić, 
2 - Dotyczy wspólników spółki cywilnej, 
3 - Aktualnie obowiązująca IRiESD oraz Taryfa znajdują się na stronie internetowej www.energa-operator.pl oraz w siedzibie ENERGA-OPERATOR S.A., 
4 - Dotyczy osób fizycznych lub podmiotów działających na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców. 

 

Wytwórca OSD 
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