
UMOWA SWIADCZENTA

USLUG DYSTRYBUCJI ENERCII ELEKTRICZNEJ

uwrawT@bini wdriu,ddhiesi4cm:,ro{uponrgozy

oRLEN Poludnie Spolka Akcyjda z siedzib4 Tabini, ul. Fabrycb z2, 32-540 'trzt:iinia,
wpisma do rFstru pzedsigbior6iv prowadhnego p@ez Sqd Rejonovr dh kakowa
Sddniescia, XII wydzial Cospodarzy Kmjowego Rejesru Sqdowego, pod nufreED KRS
0000125856, NIP 6280000977, Reeon 2?2696025 kapital zklado\r'y/kapital $lacony
49.796.880,0021,

ur. ............... ..........,.,,., 00-000 ., s"isam do reFsku przedsigbiorcow
prcsadzoneeo pEe S.td Rejonoq) w X | $)dzral Cospodarlzy
(mjowego Rejest u Sqdowego, pod nunercb KRS ..... ,.,.........., Nip ...
Regon ....... kapildl

L (idi9 nazwisko - sianowisko)

2. (imiq n@wisko, sranowisko)

slrcny hihnjszyn usEdniajq co idQpuje:

s1
L Slrony zgodni€ pzyjhujq, - podsrarvq do ustalenia i Ealizacji @k6w Umoq.l/

l) p€elisy Kodeksu Cwilneeo,
2) przepisy ustaRy z dnia l0 kwietnia 199? r. Pra$o ehergcly.zne (Dz. U.22012 |

poz.l059. z p6aicjs2rri aimmi) w z pzepismi strkonawczymi do rcj u$aw
&dcj dahj Uslaw?

l) 'Taryfa dla energii elektrycaej w zlkFsie dyslrybucji 
^vana 

dale.j Taryf4 -
dystrybucja, udoslepnima praz OSDn do wslqdu w siedzibie i na *rcnie
intenetowej OSDi pod adEsen sw.orlenpoludnie.pl

4) Insf*cja Ruchu i Eksploaracji sieci Dysrrybucyj.ej osDn, zwana dalej ,_rRiEsD ,
udostgpniara pzez OSDn do wglqdu w siedzibie o@ na sronie imenelovej OSDn
pod adresem lM.orledpoludnie.pl.

s2
l. Pzednioleh iiniejszej umo*1, zwej dalej Unovq, jesr swildqrnie uslus dynrybucji

eiergii eleklryczoej obejmuja@j kozysrMie pr@ Odbiorcl z sysehu dyslrybucyjnego

,il.t Z



elekkoenergoiycznego, na wMkach olJe{onych szczcg6lowo { OWUD (Zal4caik nr
I do Umoq)), stadowiqcycb integdlnq czei,j Umo$f.

2. Odbiosa mawia lwiadczenie uslug dyslrybucji endgii elektDcmcj dla obiekt6$
okeilonych w Zalqczniku Nr 2 do niniejszej Umowy .

L Odbiou oswiadca, ze posiada t'1ul praMy do kozysrania z obicktdw do k6rych
dostarcaa jcst energia elekqczna. Odbiolca zobowiqzuje sie do niczNloczneso
poinfomouni: OSDi o zdianic nmu pnMe8o tub takryczneeo w akrcsic tyLulu
pnMego i pzyjnuje do siadoooici, ze br& ponrfomowd'a OSDn mozc byd
pomnbwey jako nmsz€nie w!runt6v Unowy.

4. Odbiorcs oiwiadca, ze apoml s4 z rRiESD.

5. Odbiorca oSwiadca, 2c ilshlacja * obiekcie icsr v dobryto slari€ tcchnicznynr,
odpowiada qlmaamion okE6lonych iv pr&phach i nie zwida prdljbek
unozliwiajqcychnielegalnypob6rendgiiel€ktrycznej

6. Realjzacja niniejszej Uhos] Fsr no2liwa ppjljedioczeinym obowiazlyaniu:
l) Unowy Spzedarry enogii el€klrycacj zwanej pomildzy Odbiorcq, a sprT.dawca z

kt6rynr OSD. na zwana umowq okellonespkt.2)
2) G€neralncj Umowy Dystq,bucji (cUD) enersii €lekrrycacj 2awanej pomiedzy

OSDn, a Spzedawc4 je2eli OSDn nie jest spredawq energii elekrrycznej dlc

l) Umos' o {wiadczenie uslug dyshybucji a$anej pomildzy OSDp pcE
Dysliybucja S.A., a POB (Podmior OdpoMedzialny u Bilesowanie) hedoNe

4) Umowy bilansosania handloweso awanej ponigdzy sp%da$q, a POB. chyba re
SpEdawca petni tunkcje !OB.

5) Unory wspdlpracy w zalrcsie p.akdladis daych ponidovych dta porab
rozliczen na r}*u bilesujqclh avanej pomi€dzy OSDn, a OSDp.

.,ezeli kt6laholwick z uo6w $tmienionych w ust, 6 nie bgdzie obowi4zywai. OSDi moze
- boz ponoszenja jakichiolwiek konsekwencji z lego lytuIu , wsFzymaa rcalizacje Unory
w zrkeie, ehkim ni€ Fst ona nozli@.

7. OSDn nieodplamie udziela Odbiorcy inlomacji w spFvie usad rc2ticzen za
aNiadczone uslusi dystrybucji oiupobtu4 energig elekfycaq

s3
l. Odbiorca zrlica siQ do srupy tdyfowej oplal a ushgq dyslrybucyjnq:.,.,,.,.,.,zgodni€

z alqohikien Nr 2 do niniejsej Uhoqy.

2. Odczrly wskaai uklad6w ponidovych bgdq dokootavane w okresach miesigcznych.

3. Rozliczenia miqdzy Slronami a Swiadcane uslugi dystrybucyjne, dokonywane brdq w
opNiu o altualnq Tarlfg dystrybucja, o k6rcj nDm w $l ust.t pkr.l) i wskaaria
r{ido$ pom dwo rorkzeniouschssgi.elc{r1cu ej

4. Odbiorca nie bgdzie obdqzuy oplahi a p%koczsnie nocy unow.ej pow$ale na
skutek awdii w sicci OSDn or& uzgodnionych wylqczen dla polzeb OSDn.

5. OSDb na pmwo kortroli poboru nocy i uiNrdowia uzqdzen oereiczoj4cych pob6r
mocy do Melkoacinocy moMej.

6. Naleaogd OSDn za iwiadcbne usllgi dystrybucyjne. Odbiorca bidrie w?lacal na
schunek banko$f OSDn podmy m falluze.

"4w.q-



Ttunr dalnoici laktur VAT sanosi 14 dni od daly ich rrysrarvienia. Za datg realizacji
plalioSci unaje sie dziei vllrM ircdk6w pieniirrych n5 rachunck banlowy OSDn.

OSDn udziela Odbiorcy sp*jalnceo systmu upustowego polesajaceso na:*

a) wy8*niu zgody na lqczne anawimic mocy unoMej dla obieklu wynrienioncgo q
Zal4czliku tr 2 do Unowy i sunowie pobtuej nocy max zrgesrcq&ej pEz
ukhdy poni@wo - rozliczenioM,

b) w zwiqzku z maviadeh l4czncj mocy pftz Odbiort dla obieku synienionego \r
Tilqczniku m 2 do Uno*!, oplaty a uslxei dystrybncji w cz4sci qanikaj4cej ze
skladnika stalego stawki sieciowej o@ olhty phjiciowej bqdq powigkszane
wsp6lczymikien I ,3,

O pEyjnuje sie do konlroli poboru nocy unoqej 15 minutowc naksttoatne obci4zenie
nocy w deyn ol(J€sic rozlicanioqyn.

8.

3.

s4
I Znioa SpEedawcy energii elekrryczoej peez Odbiorg moze naslqpii na z4adacb

okreslooycn w IRiEsD.

2. Odbiorca zoboiviQay jesl do niczwlocznego ziwiadonienia OSDn o falcie
zpEeslei! spaedazy energii elektrycaej pzez Spzedasct. w pzypadku
liedopelnienia €so obowivku przez Odbiorca, OSDn nie ponosi odpowie{izialnoici z
postalq w $riku lceo szkodr.

\v pz}}adku apzesdia spzedazy
podmiolen bgdqcyn dla

energii olcktrycaej pzez \rlbanego Spzedawcq .
Odbiorcy Spzedawcq RezeMo$Tn

7.

5.

spzedswcq Rezetro$}n. w rcanie.iu niniejsuj Unoly jesr prz-edsifbiorsrwo
cncreclycze posiadajqce koncesjg na obitt cnerci4 elettycTjq odz zawade unoulj o
kdrych mowa w $2 un. 6 pkr I ), 2) i l) odz pL!.4) (ezeli umowa ra jc$ koiieczna do
realizacji rezeflowej sp*eda2y energii elektrycacj), kr6re bgdzie Spkdawcq encrAii
eleklrycznej dla Odbiorcy w putTadku apr&sffia dosldai! tej enersii puez
wybdego, dolychczsomeo SpEedawca.

Odbiorca upowuia OSDn do aM(ia nd ieso pecl i w'eso inicn d. dmoqy
spredazy en*gii cleklrycznej ze Spredawc4 Rercnvoqym rvskunym w lnl w
pztpadku bral<u wsk@nia Spzedawcy Rczd,owcgo pzcz Odbiorca lub q przypadku
odnosy awatia Umowy pz€z Spzedawcq R€zeflorveeo wskuoego p.zez OdbiorcT
OSDn (ORLEN Poludnic S.A.) stanie sie Spr davc4 Re^ ouln na rurunlach
okJeilonych w ljmowie spzedazy re4nvowej ponigdzy OSDn, a Odbiorcq.
Prcponowey D€a OSDn Wz& moNt rczMowej sp*da2y encrgii dektyczncj
sunovi al&znik ro 3 do Umow.

W pz}"adku odmo$y uwmia UnDwy rcaNowej sp%dazy energii elektryczncj
pzez Spzedawca Rezeflowego lub zipudlaniu sp%dazy pzez SppedaEa
Rezsorveso OSDnjesl zobowiqat niezwlocznie poinlomoMi Odbiorca o odnovie
lub zapz€slmnr spu edazy.

w pzt?adku apEestania sprdazy enelgii elekryc?nej przez SpzedEwce
RezeNorvego, OSDn jesl lpdMione do wsFzydania dosldczmia enrgii elekrycaej
do Odbiorcy, V okresie poprdajqcyn mtrzymdie dosrdcTsia enelgii elektrycznej
OSDi obciqzy Odbioaq oplatmri z uwgledrienid asad okrcslontch w Tdylie.



dystrybucja OSDn zwiqanych z pobi€rdicm elergii elektrycz.ej bez zau€rcia Umowy
(dotyczy pzypadku, gdy OSDb nie pelni fuircji Splzedawcy Rczc vowego).

2.

s5

OdbioM vl,oz zgodq na pz*yl&ie dokumentdw awi@iqctch ddrc osobowe np.
unowy 3wiadczenia uslue dysrybucji, wezMria do uisaaia naleznosci dogt pocnowq
np, v szcEa6lnosoi lhtcn poleconyn, pz€sylk4 kuierskq lub w podobn) spos6b. OSDn
nie ponosi odpoNiedzialnoici za uracone w tyn pr2ypadku daDe

Odbiorq Braza zgodq na srcnadzenie i przetwarzmie j€go deych osobo*ych pncz
OSDn w celu s),wiqaia si9 z ninicjsaj udowy.

s6
UmoM wchodzi w zycia z dnien ddjm.m,
Unom obowi4aje ia cas lieomceny.
Inrcealnq cz93a niniejsz€j mo$} sldowiq:
l) Og6lne wd!.Ii Swiadcz-enia uslus dystrybucji cnogii elekt.'cziej - OWUD

2) Taryfa - dysq/bucj! (dosrgpna na stronie inrebetowej osDn.),
3) Vafuki lechniczne Swiadczenia ushg dtbtrybucyjnych (Zalncaik Nr 2),
4) Instrukcja IRiESD dosigpna na shnie inlemelowej OSDn.

Odbioru oirviadca, i2 apoaal si9 dokuoeddi o kltiych mos w 6t.3.
Zniany qysokoici stawek oplal dwartych w Taryic - dyslrybucja 2atsiedzonej pzcz
Prezesa UR! nie *lmagaja spoE4daia eeksu do niniejszej Unoq, na co Odbioica

w @ie dimy p@pis6w prawa, hajqcych ustosowmie do Unorly, jej poshnowi€nia
z nimi spuczne t&q warro56, zai y ich niejsce bqdq nialy alosovanie prpnt
znowelizowego pdwa bez koniecaolci a*iddia deksu do Umorr.

ss
Niniejsz4 uftow9 spozqdzono w dw6ch jednobrhi4cych egzehpllpnch po jcdhyn dh

OSDn ODBIORCA

L

2_

3.

5,
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ocdLNE WARUNKI SwIADczENtA Usl_uc DysTRyBUcJr xNERcIt f,t DKTRyczNrJ

SI
posta.orvicnh og6tDe

ogolnc wnnlr jliao rn a r . J g DJ$rybucjr f nsg i E.e[.q* el (u{ LU, k o\.. i i-mtndc4cumoq!8ompF$owei/u-o$)o(wBd(anieuecdJ.rrbu-i-nerciieerry.znci orata;

NiniejszeOWUDsiosujc sil doOdbiorcdwCrupbryto*fch 82r, c2r I ct L
S".:ddflc ursi d) job .a' I jp*dd cnceii"tehlrznc oJbyaa,.l na pdb{rc.i' !.ra\q / dnD l0 rqieha t@? - pm\o4 {8dy.z F rFrs jcdnotir) Dz u 7 :ut}. p.7 t05owtu / DodrcJr /mr zmid m I otu / pR€p..am y4 (ondrczJ mi oo kJ u u_l 

^s;y(h 
*hj

b) ..Ta,-yladremlgrc.ctry?mi/arT.icdJ.rqb..Ji.zwd.eiozt"Jfard dyr.r)b_.jJ.d u.b\4 zd-ir2lt"Fhd tsb4 I Kodetj Cyaitny rDj. U zt%a,.Nr i6.poz s,,
pozn€lsz)lnr zmknmr).

d) INrukcji Ruchu i Ekspr@racji sieci Dlnrybucyjnsj osDn, avanej dalej tRiEsD,
4. Taryfa ORLEN Poludnie S.A. oro IRiESD dosgpne sa u nmnie jdemerowej

wNv.ortemoiudnie.pt otu bezplarnie I sicdzibie 6my

s2
Defitricjc

Jezeli umos nie definiuje inraj uzlych pljqo i remi!6wi pljgcia i rminy uzyle v owuD mtezy

I Aw"ria * sGci na8le nieptanowane zda-enie ruchowe \y elniku k6rego n6rqpuje \rrl4.zcnie wtsralo!/ \ysem.e enugeD.zDr tub (ktmene.se\AF .J.re,n,c d).r1buc.j.r_,,nemorrrj{R -co pdvidLoqc rL.r!.ono,an:e. crBtok d6us iuny.y,_r ia,n "":"'av.ory(n enerCr crckrr)./1ej. L r)m pa^rJ tdaaofltn..
2. DqrJts! m!G.i e el 

'.},zncr rB,-po,renersrc..kryr)ne raEmidr:rybd$.n)ni.q.c.j"J
06hrcrnE odoro(om., wyt4.ainm spmdry eikAii.

t .Ro' rnloM - cEp. odbiol$ odbha 4crn eno;.r eFhqrzna ..tu j uquga ar{1ou(- tuo
ry,roxnusc or.rqbu.I. ri pods a\.e rmos, dta L'6.)cr: o,ujc iljeom,cja\ rn tuo ia"e\

r. \p,ega.rc pob arh ene€r - pob."?n.e cnergii ! 4 n-ej bt/ a\6 i3 mo.r). / "rro\ irr r , m?4fl0,1n pomnffih L\tdL pom ro\ o-ozticz,io" eso tub pop?a nccrtn-jt. l; htddrEev \b ra m ah\7o*m c pomie6rdoto.) n) rt, pal ukJo oonEd*o rc7t,k nio,.]
5. Odbios. - k?rdy, kro orzymlje 1ub pobieft ereBiq ctcktlcna m podniwie umoey z

puo$9o'onbvem ene€evcznyn

6. Ok e 
'o/li. 

rnro*).- -.utm tr rmowrcp)ed7ht .ao\r) po 1 d/, dq orn! .dtei1, , od(7'b
rc7r(:enoqm' \,(l',ld uktddu plrniaoco lriclcn.o{ego e.-TI cht,.}.reJ dokolrr.n



7 opeftrc'iJ.huo)!urb,.vjneeorosDnr prads.9b.oFtr\or.,s4,1znearnuidceritoy.ll)bjj4
{agn. flsryda. odpdvdzslnc a r.t :iecio\ry " sylem:e d)nDb.cyinJm. bie?4ce i
dllgoorF.ode bc/p c@ri$!o funl,( o oho a rego ,J"rm_. e[,pto"u.R. kon eaajc. rr or r]o.4 n ezbedq 'ob.do"l 

jcfl dy{Douttnej, w rF potrcrn z mJn .y.rm3m
crcrkc.es-fy.d)mr.n.epo,iadriilebezpbredn:egdm',crnuzOsp.pp)k"oneooOsDp

3. Or?b D knu d]5^bu!) -go ,O.Do, - OrLror rrm, dJ{.}b cvrneCq {d?go ,ie
oyqryDu() 3.c.r portc o3 \.<i4 im-Bo opmroz d h6q .ed-o.za.ie polda bczpojed,,e
pori€sn'e z secq pzdyrowq oplnron syrteru pu csylorcgo.

o Op"'rrr'y-.cnu p /.y.oscCo {OSo' ppf,d!.ebioBr$o e,-se qac ajm_lce .,9 pze\rtd, r
ene'a' {eknrnci. odmsi.driltne r rulh.ieo$ _ lJrm.e p /sJtoqJT. b.€zt.' 

'drusm\f,o{! beipRc.,a\o flnrt ono$cn,a kso \,{emd. erspt@E.i.. 
'01."ru" h. Mon}od tr?oqdm rc^rto\q !ie. D6vlose_. $ D ' poqrn 7 im)m, l) km.m,

ekftoene€eq.2hlh'.

10. Podhiot odpowiedzialny a bil4owanie handtowe (pOB) - osoba fizyczM tub pmuna u*shic,js{ crn.o rm me(hllrzmie o r\oqania h:noloHeCo n4 oodddr.e jno$) z op.,do,em.}.cmu
prs) o$cgo.a.truitu.,ebilan.or.n'e r,ndto"Jm_uJrto{n.\oH,Jftm..

I L. Sn, ry-a - prez rle syar_,t tuled rczu r:e. /dztr .h /-q9,2 n. n.ale. n,ep?r id) dltne .

n %lcznc dd ioliSran u. kmo/t'qDJq.c r)Londrh t -ovl { (rtosc: t_b q i 4s.i. no qa.,Lo na
pch.m (d \6.enu 

^h o/rs aoobiec di p?r sd:idla( pu) acru,n,u natc/yrej rn-no(i
nrcn: Preiddm rly trJrrr j w \a/eE6 okf r (.\\t. 4\idtoi"j. pdj rzq+n-.ci.,
huns,n $ h !€. esnbq m OirJle. oo,rodT_ jan soJctur. r,n q /idrr o{y. d, d ,n," !o ( mF.drr .,b.'cru..k)-rcn.-ys\(/c. blol€d! I ime sktrti rFoo.oro" sp.r.h).n.,idJt. {a

'? Soada*s p?rorrfbo'q\o ercrCcrrtTne o'o,d.qf dra,atno(c eo.pods{a ootes44rq ie(p*d4 e,eetr ddrryrAcj or4l niego 4,wo?onq tub ptrd.,toio^rno eneGd)(z e
powdzqcc dzialalnde eospodartzq polcgajqca n db@.ie energia etekqczn4.

I Srdedr,d rrao{y - ptrdseb'ortr\o ene4r}c'e pona,laJar . o .rs I ra obd Fr-B,q
<{isd.zcne , lus dyn^Lu.r cncl&. etekr./rer ? OrDr bldqe

sp^dd,r.J di Odb:o'q \ pr) odotl ,prarala do brcania ene€r d(krrt/ne,p?e
srb'eeso D@z Odb:o'ce Sp-rd€sca tub Ed. 4 omtr) pu ( / Odbioq sp?edaqr s u.d. it pOB

la. Spzedaz cnercii el-"ktrycaej - bezporredni! spzed.z sergii p'ez podmior zajmujacy stq jej
rvlNaaniem lub odspftdaz eneqii pzez podmior ajdujacy sirjej obrcien.

lr.T"nser.or,.pol(zFnil-o\r,olFJrrboto@energribiemeidoenflg..^nr:.poo,d1g

16. Tangcns A. -rvsp6lczynnik mocy okcJtory q $atuntoch pzylqcznia tub w umowie

17. Udowa kompleksowa unoM asicrulqca pdhowienia uno*f spzedazy enersii elekrrycznsj i
um.\vy o ssiadeede sluei dlnrybucji ensrcii etekLrcznej. pzedmiolen umowy kompleko*cj j*r
1*iadcr F -lug $mph- o$ 1 paz ORIEN Cdludl e S.4

Pojlcia nie zdefi.ioranc povyzej, do h6rych dd*oluj{ sit posho*ieni! unowy tub owuD posiad.ja
zna.zenie mdane im \y usbvie, Tar4e - dysfybucja ord s lRiEsD.

JJ,|-F



3.

53
Ohorviazki Sftdn

I ah 3l'bqJ; *Jelki.h J€q"\ ,. "n)ch $ U n! c r:t,ajt. tr
romLe p6.mnq pd rygorm f rcw0riotcij

2) unoriwied! wglqdu do ma@rial6w sbnosiqcych podjawg do r@liczcri,
n ,!ho\ri, oo_fno3" sy)jt ,h d.n\n uzJ.krJc1 \ura-ie $ z\irrr z stonJ\d rm

nrn(lsa. uro\rt roL owrn c .o ma b d owr h r6$nie/ p,z o\f t0 td po$rga;r!(iu

Do obowiqzk6N OSDn n.lezyl
1) iwiadczenie 6lugi dy$rlbucji hersii ctelnrycasi,
2) urrzlmanie ciqglolci orz ri%vodnosci dosrsmni. enereii etekrrlc4cj,
3) inealo*mie, na yla$y koszr, uklrdu pomiaowcrczticz;nioweso w micjsc! p,ysorowanym

p@z Odbiorca du w pulpadtach ua.diionych s)stenu p.mi.rowo rczti€oniovego.$'tq(a Cdy Odbqe a.i"7m) le r do EflD pr4t4 4n'o$ch tV.Vt, 6, €n)ch. .F., 0
nre sy^,- nt I kv. w pr)p'dtr rJn .kt.o pomaro$o

ozrczen,0$ pozosbje qls^o(ir osDn,
4) niewlocne pzy$gpowanic do tikwidacji Narii i uu\yani. zakl6ceir rv dosdcmiu enceii

t powidamimie Odbiorc' o remimch i c6ie plmovanych pzes, w donarcaiu cne4ii
elehrycznsj w formie, o krdrei nowa w q5 o\wD

6r p?ckay*rni" dr) ch pomims). .Odbio'(J do Sprro$.cJ7) pzckzrlanie darych p.ni@w}!h dd POB a porjadnicl\sm OSDA
3, umoridunc qcLdl oo Bskaai ,"du iomDowo-,oric,m;"eBo

.tu ow,q.)ch md{ise do ro?thrtz do jr(mq e. e6ie " et ryqld o.e r.:zd!4nq ul'_Jr
dynrybucji enersii elckrycdej, a Ek2e do elnik6s liotuoli pEwidrd*dci lskaii rti

Do obowiqzkdv Odbiorcy nale?t:
ll odbi6-etr€::elelLt. TcJNme\ rd66runjsskaanjmqz.4sit rn 2oo Jmo$,l) reminos. rceuloqrie n,tcznok' sln'lEq()ch z Uno'y.
3l pdwidlova eksploahcja yldsnych ueqde6, iiialacji i sisi elekrocnsreerycznyrh j nie

wpbrvadbie do sieci osDn alil6@n akich jak pzepi?cia, ni8oi$i4 ap.dy napilcjo otu
posodujrc oJkybh.n, ndorqb s puntblh oob,oru cn.Er

-le{q.zu._alrc\ni"7rn)chaklor,Dodoojsc}cir.edytrnc.(,rt'dtdOSD1..binr)i.

o dzymtlvmie utkowrej nieruchomolci w spos6b nie powoduj4cy urudnich tr phwidtoslm
tunkcjono\'diu sieci dysrybrcyjnej osDn, a w 3zczeg6lnoki do zachowa . wlrasoych
odleglo$i od istiicj4cych uEqdzeri, w przF dku sbwiania obiek6* budowlanych i sadtnid
d%w o@juz hhiej4ceso davondq

5) doshostwuic svoich up4dzen do zmienioych worunk6N funkcjonolanio siei
dyirybucyjncj OSDa o k!6Drh zoial uprzdnio poviadomjotry, zgodnie z $,Dlganimi
okreilorymi w od4b.ych p@phach,

6) plwnanie budolr 1ub dokonysanie nid w insrala.ji i sieci etckroenergdy-nej osobon
plsiadajqcym odpowiednie uptuvnienia i kMlitikacjc

7) akluliawani. w*lkich danych awdych w Umowie Daj4cych eptyw na jej reatiacj9, q
szrrcg6lnojci pisdnego zgldania do OSDn ka2noEzolcj zmiany adreu zmieszkmj. i
ad6u koepdndercyjnego, pred ich rvli4pieni.n, tqz lie p6hjej niz reminie 14 dni od ddy
rcj nid}. Nrcnie obosiizku poriadomienia osDn o mianie danych korspo'dencyjnych
powoduje, ze dorlcanie na adres okEslony s umorie lub adres NkMny p6rnicj praz
Odbiolct, bqdzie uznane a skutecme,

4



3j in.uouin.c D .,16n) koM tub p./J" o,ofidc bo -.yn,sg,,i lRj!(D. Lkhdl po, ao\o
rcn @mo"ego orv sJ{emr pomidoqcozti-aioueCo. wp,zJpaotL gdJ Odo otra at.an}
Jsr do grupy p:)r4czclovei IIL Je.t lJro*a +.e -ro*i m".re: r pz)pddtlrlrut,d
pomDrcso bztrczen o*j po&5bje lldnoj(i4Odblorcy.

ol p*p!qr,rani"vpzN;/i,").hp"k-"*,"d,-;",".").oyr i poro/q.enr_/olDn

D'fd5 $vkieton osD[ d6rpu. _nz z deTb*nJm qp 4.e , douudf omz ukrru pomi joqo-,or.fn.otrcgo fnaidli,fso,q na 4en.c tub " obrr! eudoor.) \ dd $r(on.nia orf d\ptore.:1)4h. dri.g(ia d"rn h rieq oy.r\ou-) rqu)u1. ddvyu qstuzi u ddu @riorororc?iAaouleo. s sr^s6tnat q oke.4l
u\rod. pomi,o{Grc4r.4r o\coo o? {an, pro.b \oDfoldoEyny$rE satunl6w U'horry i prcwLdloso{.i loztrzen,ll)ibephcrrFpadu\ztodzcjmr'taoupdlir,o[o-D/tilzen:osego,s\a/esor$ipto.b

na,o.?onycl ezz ue'"rrcne eod-ioy: osD. oF ptorb zbe.p,eren p?-dazn.kov).h,
lear D:ldura s q n: rercnie tub q obiek ieOdbior{

l:i n:e^ rocac poi..ma\r, osD, o jJtraro4.h s.&ch .rb u,,e,r"ch { pn., je-i
drsrrJbur)in,"; osDn in r{adzie oom,@\bro/ I -rnio{ m ordo m)ch o.oi, T;o,T-arst.rh *pr)dmnorro( nieilJ.'ceodti+rr diuC, dj{DbltJ,enqi eF{q.hej

ia eneEii ctckhdznei.r', Lmozrnlkrir dotoniriJ ooc//r ",(;n *i,b, rnDo"o--,r, .zcn.o\.co r dzen
Mtr:qzr 3 umo$r. / uhzgedn en em po{Mo#e,l \lo owuD.

s,l
odDovicdzi.tnol0slrcn

Je,eli i rncco' F $i.tr / Di4pi.d\ prw4 roa,l /e cuol 4oos.4zr f n (obec otoeier
5nd1y & mpdnrn,s vlod, qyni(hj / n esrronlnia l$ lFn,tercco *rrom D.obo".qz id,

ez\re dr\o-,1ic zob4lib1d J6 larvpjMn ototi-ro:1, a
uoE sronrnE p!no$ odporiedzialnolci
v aag6lno(r SrioDd ne .$ ToDowrqana do ndpFwr(n.a 3rlodJ. Fzcti
nrs,k41- wromrie Tobo(iiinkJcj rd,$".r-r ofiata. i. sitr wr%^j l_b osob) .,(ier. alort shm nLc pon6i odposiedzhtno(

2.

L

Nie sbrosi4 n@nia warunkdw Uhde} pa$y lub ognniczenia I dosrarczniu ener3ti

rl vpdladzonene podr:$ie bczxzgtrdneobowrazuj cy.h p7(p6drv prasq oiLe sprcs:dzcnc

) spotrddorvane Ry'lanin pzcz s{d poszcchny lub rcd adminishcji ptrblicdej o%eenia tub
de)zji adminisrftcyjnej n.kdujqej w$uynbi tub oeFnicenk dosrarcania eneeii
elekrrycznej, o ile *ydanie ozemnia tub dec zji rdminishcrjnej ndr4pilo na skurk
okolicdoJcr, zaL6ft odpoqLedza nojr 

' 
ic ponciq

sposodowarc ws.z)nmiem dosbMnia eno€ii elekt}trej do Odbidrcy, z pzyczyn o

pzeru lub oBmnicze'i na Dodiawie paphdw pra
odpowiedzialno(i nie ponosi OSDn.

kr6rych nowa w par s 9 owuD,
4) spoLvodownc ,lzialaniem Sily Vybai
5) rporodow:nEh .van4 uqdzen, iEbhqr i

n6rEptlo n. skukl okoh(.io{ci, a krdre

cci elekrrceneryerycznych nie bqdqcych

,4 OSDn nic p.nosi odpoviedzialnoici,
z] sronami \yr4czen uE4dzch, inn.lacji i

zwiqznych z wynapieniem zeroanh dh zycia i zj
possralych z ny Odbiorcy lub 6oby treciej, z kr
wy lajq(jch zzphno$rn).h I uzCodnionrrh ni3)

dji 6tus dyrrrbucyjnych,5ie(i chkrGntrserycznej srtozys r\rn)(h do ral



l

ss
St! n d r rdy j,kolciove obslugi od biorc6y

OSDn. - 
' 
n.c Lb1lla'doq E\o((io"trh odtuCiodbior6$. rJ

l) lisdp dnego udzie arb tr roma. $splwhaad,o.trle.
lr .o/m srani' rqio.{6\ ilb'-rkmacji odb:or:? w,pawrc

niep6Zniej nizr reminie 14 dni oddni.zloaniaqiosku tub

o1 )poioddqznJlh \vJ\r4prerhm riea"inon)(h pml O5Dn "qo!.r 5!qoo* ,n,omsq(znr.h
ra rJ:aje jou,] paz okeq re rsan: H $,da( u

I O) niekd;e do pu ep@qdania pilnych pac koniecaych do zapobiea oia lub bunigcia sku(6q

OSDn jen obowi4he do bwlo%ego Naosidia dosbrcania encBii el.krychej$ r?lmanegoT Ddqod6( ol6Dchmotrs\u.r.2ok jr, rc/etir.Dnq or\(,FJ uaadnaq.e

w??\prdk!. uRda.ia$ \r it.ston)ltrBpzeOSD|c/y,no(iz^ 44-).h/dj"rqb,.j,
-e-$ ekrFynr cJ rub blrotidor4mJnJn a u€rudtd( L, oi] nrchl\onin,a Lb niFr4ezneroqr\oM.m uro$ ore Odb:ore OqDn I a pBqo qezM- Oab,oat do n e^rc.heEo sL; rcl,q rren4 flepra*:droqo;. i. dL 6t!. a( remin po udla ,e I 6E3o umo,q mo,'x ?03L. a^:4d.pazusDn a upzedn'm Ln Dovicdznhn.
odoowiedzirl.o?.shnzDttunh(J(ornratuonienie.ycCos.\omnBrmosrF,roe,rr./oi,
oo uezywurlrh szkod z sytrczenien un(onrch tonvl(i.
tr, psddl . go) nstp't! 

-Idr4 
4h^k. ie tuo sz*odren e r 4o I pom,eq o.rczt lrn,o\lcoo

ab,doq4ego n obiekcic odbio^).6 Lnemoztitria dolo_3n.c oo(zyu qrkran t$ Doo,r";sodce .rrdu pom'@\G'o/tit4nioseso. odoiod Do or \o.ay aupu doleso p_adan,s
DolNwegoIrG/D Jeeoc onrJlimon.!zu.!\rb,/eu@r4znisz.Etubuvtod4nh.td.

Jei brepjwcm oto.uq(.. I t,or Oobiors ric pono i

w p ))pdd(u \adli$-godziotdi, uzori odb,orcy. I ijq.,th {?tra na \ er d)nDb_cJ nq OSDtr! rdqpslwrc KoryJn po${d e rci/.?.n eoib rftcict Odb,om hdzie odmsh tiz.nl a .. todr
ponigonq pzez osrn ( a'qzru z czeeniamios6b rpectrh
w,orzrrdrLuvkod.ms.ub/a,n.cptombn.,ozon).hpmluoB$nirneoodmro.)tubOqDn,

'p'aqd4nia .bru hhni.aeSo ut,.ou pomiaD\o rcztrzc.iol-go od
iroren'a r0n1 h plomb. (h)be, /e uvlod^nic tub 4N3ne ptombJd aaqps.*em orot.ch6.,,

OcDn ma pm$o * okrv.\ nedoboru nc) ostrhac oosa(e moc. , er,crgii ,boon,e z Uqdiq

OSDn nie ponosi odpowiedziltnolci a b!a* arosowbia w insatacji Odbiorcy ochrony pftd
pucp:gc:ami -n, a ime na$6r(a n'epa regan tr p?u Odbiorcq (lnir.Jq.yJ z tR FSD tubpoN(/(hre doi.tu-cKh o'rpndw p'asi obo$hzldw $ jtr.- rrlto\J13 uu,lortr
,6nrqr i r( deKGne€crrcdel

w szcag6lnoft i obowi4zck:
a SBiadczdne 6lugi dlsrrybucji,
oricen i udziolania ddpoviedzi
zgloszdia Eklamacji, chyba 2c w

Umowie nildzy slrclahi okrettono inny kmiD.
3r puyjmoranii p?e @h doh zstoszcd i Grtamrl od

enelgii dckrry(aej zsiqi drqrybu.yncj,
OdbioRt dd,tzqq.h dGwcan !

!i dd/ein.! odoiorom na !h @e-ic. inforfl, o pp-sroylanyn ,en,rr {zno\iFa,

auK



. do.'r@n:dmacirh(rrltdc.!?-adncgo2poqod, ow&ii.iec dJr4b,-)rn1.
p4lrprsra do )uiJii, ultbfn i do..o1an.L entrg, d-{D.z 1sp.wodovany(h niepm$idtovq pda jieu dysbyblcyjnej,or po$'d,manidodbiodbr z.onajmrlorg.:od,io-)n$p.?ed7-n,enjoFr rs!h

a!r&or'.n D'fm1t.h rektorh,nlct tuo b p.mo@ Inrego .mJ a .omul,rorJ h )i9;p.pezty ehhonichq
?) ifo.nno*mia m piimie, z m rajnniej qsodnio$yn *ypzedzenienr odbior6v asjtanych z

wy2szym niz I kv, o amieaonoj zmiantc nana ;i wauMd}te abczpieamiowej i innych prmerach maj{cych wptyrva m Bsp6lpncr n ho*a z

3) irlomowsnia na pi3mie, z co najmniej roalm w}?eedr.iem odbiorc6w bitanych z sieci on+rc(r j"nrcmrlr nie b/z,n rt I tv. ok ni*. nGc, d6rGolr 3.?rdf n..n kh.j,
orego mo,ryrzorebo p!.omr p4d6w z$rrci" d.,n,

rodap pz)!(r' b mnrrh $4un6,r tu-(.joro"hi.'c r,
I inrd@*ania !r pismie, z @ najnniej rzy';ifr e}?eedzcnim odbiorcd$ asilanych z sieci o

mp,p1u ab'orc\r1n \ryzszyn nir I kV, o konisaoJci dGrosomria urndzn i insal.cji do
7m efloneeo tupr$j m4.ono\ego, pod$yLlo1-co poziomr p,"do$ rq,.B tub n,u)
rmlch Narunr6s tunk(jono,ania eec

l0) odpldreeo podejmowdia sb$wnych czynnolci w si@i d)sbybucyjnej rv cetu umozljwicnia
,. oepEcnego!)f.1ane pr- odb:orca tub,nn) podm:o,. DD. sob atr oddz.n\rd.z\e.i\ mFrc m0 iwol(i rc-hni.,ny.1 , o,ganiaqinJ(h. oo on)r.nD

spawozcnia doa4nra Dmme.,6$ j,blcd,r,rrh -1eB.i ete\rD.4q ddjd,jncj ? \c..
poPua wJron:n( odpo, ednnh pomi6d$.

'') na.zdm e odbio () ooto €" .pratrd)en i pdsid.o$o.. i dft,ani.,
ioht-ot^,tonrc1$ tRrESD.

Di. podmior6N aticalych do grup pzylqczsnio*ych t i VI dopuszcatny ca rNmja
,dm'r'oqc. ptrN] pl.nowrcj iflept,$$dei $ do.brcdl ena8.i a!.r,wnj "_oopus/zny .,i(i). (a rNa1i. r ctgr rct. \ztmdaro$eso qrt,\/en ptrotr,.)(h

b .dtrenic uJusd$ ryb..jitlb umo,r (odpk. 0",
DIa lodmio dw aticrnra rdognppz)tqvenioq)\, tv v F.etiw I mo! e,Td4 rro.d. neEb ono ji4zcj, r0 dopuszcrtnJ (a rNania.

| ) jcdnordowej p%tuy N dcrdcaiu cnersii etekrycaej nie noze pzckGzyd w pnypadku:- p@^r) pranowlncj - t6 codzin,
pE.^vy nieplanosanej 24 godzin

2' p?-a (. cidsu rc$ $noqE(y. mr.jsdq ha, B prr Jconod/oq4. . ol. g.ch, oaob
ai!3(n nr moze pzekoczlc \ p4p:dku:
- pzeN pranoNanych - 35 Eodzin,- pueN nieplrowanych - 48 Codzin

Do.kr.u pnmr neploosa.).h " dcbh:e "R4i ctc{qdr rtr atil" Je \y.4./e,i
aMryn tf f)$drn)4 pee trzd4nid inrrt!l- , jc.i ek(,,o-n1c{}c/ne n,tcz4ce do

W . e1 d)jDbl". iner OSD1 moga $ rooq. (loNrorte ato,en.s r do.rh7j1u eneEtrd-(^ucj (p?-M kdr\F ' pamiidia er. \sn ajq@ / uBr"rh a_b.,jt, J*io$ei,p?1i*'1n io4(h zau6rro "odbooowfc hmi dry-an,m, n. $ ozeNf.\ cast;:.,

w oz$,d\u /€oeril adonia ,bom on.ncco $asd7-ni pEsidto-o!.d/alcna undou
p.nrdo\ego ub . cgo dF F1u, \ l3l" ! -t u adu pomdqeso apc$ nia d_ on.4 q *ur.go
elenentu ukladu pomiabrego. Demonbz nsrgpuje e ob4nolci pr.cdsb$iciela odbiorcy i osD;.

\-tj'fu



3.

OSDn. pEcallie ,demonb*r) ekre i unzdu pomie(ego do tsbo,arorj,rego lpd\dra,
lLjrdn od do:d 4tov-n d 4danra. lef , qlAcniehm u.tcdu

pommd\!8o Jesr podm'or rtu) nr OSDr, ro polm,or.cn .a obo$rvci pp-tuc OSDn
ultddu ootr eo$rco brzpo rcdlo oo jeso demon,,u \\ oprp.d(u,.knio$ d.,!r, p,a{id,o\o. tuDj.eo i cp,n,dto$e dnaen,er{ $ nrKtrm reFsdncco poboru cnc/di ter'Ert Aej. kGar demon@q aon,h oe . p, d. d/enE

i br&' i, pono.i Odb,ora u 4sokodci or- tonc. \ TaD f e dj\, Jo,,jd
OsDn. r, qrc$l Odoio(). I dosan) do OSDn ! temrrrc t0 dni oo d"D o, ..-anra wJ itL

oNa " u{ r nozti$ia odprne D?.?6u,dzm.e ooorhod.J
eLp-ny4 brd,nego upftdno Lladu oo-Drc\o-6r.*. io,rgo Ko?D etspeny/y polav;
odbio&. w p'rpadku $Gd&nia, a lkrad pmi.rolcroztia;niowy ii; dzijs ira;iao;, a
.(c0rieorrdidlos-oi:lrren:eierwynit.!mii.hg,ln-copoootuenfrd,e.ekL1c7;eJ.p.nrerioe
pre) udb orr bs/r, b3d4i0 idoddroqej c(<perD4 4rsns mu /\q..one pazosDn.
lv ory!@lr n.{oFr nonia r3tmd6" bo{o{}\n odtuEi Odoro(o} _b pmmd,6"
rad rwlh JdhincJ me siie rt.rJbe,. odb o^v no jco ohm ) wn o ek, po,o7pd*.iu I

orre{lonKh ( nkud-e obo"in?ccj Ii45- oyrr}oucja. OsDn ien zooo$.4,.y rozpaF).
mi6el s kminiedo l0dnioddn's .!d rdzm;
S on) Umo-y zobos-qbe ,q oo *-"..-.a" O*-r"-..-rc ,.romz.,, mogqq(h . ,c(wrq r e/pE-hdao G6b o? pdwidlo\e tun\cJono"anie L'z4da'i. ,niah" , \.*,
eleknocneEerycznychkazdei zeSnon.

t6
P'rumerry luLokioqc ene'3ii d.krrlc/ncj

Do pod_ior6$ zali.unlch do Brup porrlin'Gvci t, tv. V cltd re rdreouier" p3dmelr
JaKorcLoNe . -gr ercft)t/ne -s pr)adru \ie(i hrnkc.onrjrcel be z-IJ6ccn.
l1 $ Mo{i :Td 1ia czFror 

'Jsc.nie?o-lpaz t0sekmopou -nsby.za\qn.

"l 50 Hz- Irolod 4o,5 Hzdo.0 5 Hz, pdezse.:.; DEod, 14
bj 50 Hz aolo / 600 (od i 7 rll do 52 Hzl p*/ too ""'ysod.Dl2) s katdyd rygodniu 95 % a zbioru l0 ninurorych {rcdnich Mnoici skurccznrth oapigcia

^:ldiaregoporitromienrcrie$ 
p?edri,teoochjtcn..0%r dorg"Bznamio.o*-Bo:

'' p?q 05 o! (au l,d(gotgoda. $rtun k dtuFoo\'aotrego migobnia.!qrtd
P. po*odor,neBosa dn:imi-,pr9!'aa<ihia-Boniepoirn,cnb).\il*4od ll4r q(i{gl'LdegoDgod'naq.ooazbioru t0 rdoy4rr sTdn.(hsJdos.i.\ue(/n).h.
a) skladowej symerDtznej kolcjno{ci prciuej napiq{ia zjtajaeso poBinno niescid sie s

pzedzialeod0%do2%wdro{cisktldowcjkatejno$izgodnej,
b) dla ka2dej hamonicacj napircia 6itaj4caBo poyinno byi mDiejsa lub rnMe wda4ciom

okESlonym $ ponizr4j rabeti:
5\ dsp6r-4 rit odtstutrnia *,2-4m, hmonich)ni napkfld a,t.j+cego -rlD

.qgrednEq.) \j^/-h,mon:c/nedor4dr40.posinienbra mriei 4 tubdh)
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Dls pod_id 6$ a xb y- h e gLp p7)tqoenio{dr vt ord -Rl,tsc:o$" encryii" et rJcTnid6rr-im z ieJiote<hUmoi,-otudJ,.yen(l&ietet,.]cdeJi.r:rdc.mr6rC;).tr)bu(j. .b
umo\q i!red(zsia uruS dysr.yb!(ji enerci' etckrrJcznei

w!runlhm iBmria p.rd*N napic.i, aihJaeeo \ Ann,c(h otrt.to1y.h I uj i 2 Je{poDrctu e pze udbols hej nic (hk-j od doc) Lmowej. pr) uspnrznitl rca..F\ps,)n ni) 0.4I4elin vF nka.h pr^hczcnia trb q rms\h mkd/y S.rctu,i e;tuorc

s7
sTxzos6tNo $rrutrki $y'adec!i. us+s dyslrybu.ji

ote lom \ blalr fl 2 do uro{y. moc unom. bcdz c 1u4a oo rcz.ic.-1 a .4rg,
dJr hbucJiene'siielekro(z-i zgod iie/obosir/Liaur Lqtq.d){DblcjJ
Moc u os 1q 

_do 
t!}:!\o{r r h pzckrc,i4 .er me) pTrt4j rioq cJ. odoiol i rozc ha\ ra4

ceo 
'orr 

odqbni( dtd \d"deEo pBh.-:/rh,.€ doqMi, "Fon:(oNct w..\ordt' Ir q4n{c nie\te narcpne8Do}u BEka,no$iens ne) LloqcJ $
4tr4mmi0.)m kmine 6 rc$nozh7n\ zhot,imer mo.\ ufroqi ru.;,,rp,) ro ,,
nE(o?. moq rmownej, (edlug dorci oob'oru b)tdoryc ca ahun).

W'1+ dion) ro ! lmomq okla IJD6 - dvqrybuc,. p,y qJm d:nJ sroLoyi mo.J
umoqeJ not mi!p( p..pllnicniu qarun(o! oke\onJc, pze OSDn. dwClgdni'k.y.il
.o{€noBrend rrqD - dJ( )bur.! iuldln\owa-ir kchniche dor6a.4e. flci, -tc (rj(z -i
OdbioM.o/-w.rqp:ddoosDnorLnrerup)rarJtoqe..rF,/cshjntp-,t2m.e.irt),sr
pR\padru)m'm),bqckoprd.qoleie60d'iod\r.s(ird4t eno$.jb.))osDn
Zm:ana mo(y uaqej :4ub Erupv hq fou et ohorc_mo$dq r./ 5ninie.\^sop,rugfttu.morc
Dw( erqaD 7 qonrechos.u dsnoqriA to"/@n odborJ .3 \€run*a(h oh6ton)(, pp-z
osDn, r 4d4ri . .nul tr ' e.( hoeT?- y,zny. h. u\tdo6, pomB !wo-6zti. fn.o$! h do noq nh4un\6{do blanir eners e.ckr.J./re| b rc!t.z(j:nov}.h wn nro\ p.4t{t/a,

2.

L

I. Dopuaasrealid+ m() u ouncj u . ieFdn*owJ\ 0 sietkoria t na pus/fg6.c. nie
Krusze n,2 m's'qczde. oksy roru.

,-l-in,fl,i



I .tl.,Odboaa r)tpr o z ,sDc nrr umorne.b v uasdnio.vch pp)pdta.h oSDn o!,6h

ddrosow& i dozm'enioncao poboru hory
3. tukrde^!f yetuc nocr unolrej na hioreL Oob.orcy bez ton.ec/n6i i pzeouoorq oBt{aiv gnn(a(1mocr p?) kczen otre. odbiou ooro. Dt^o re"o,,n.h6re -)_itaF/ p?)msirmo.j

umownci. zcolnie z TrDh - d)srrr bu. :

uobrors pon6' oprltyokrone q TaJfie dy$nb(ia

'o 9l,D; _T:jlll:l 1l ".r Dooo I mo(\ rin. " ouania r@u,tr osn. i a.icJcF pob6, moc) do

| | . Vsr 
-ic 

]lre pz\ uUddzh pom,m*o r7tr.r! nioe,] m zw qz. e r ud {riem p omb tu,obnRhp?e urDn r 
-kbd 

plmiaT$o'or fnio\vy. mog4 bJ.{ trr\o1y}m! ,.,h.aic tu d(jv, hu-C@nronJclzosDn.bsdJ\obe(nd(,up.wr/nio4.tomcid", ehOSDn
12. srrcn) ,.rzr3Ja ! rmowh mhJ.R oo.brcb:: msg., de(,ryr/ne om/ r,el.r,o/grsi..,enr

1111.., "'qg, ceh,omrqcq-r), h po J,eda osDn i oob o,.i. osDn odpod;o - . s.
a( nnLd) (4d: en. rr rata-ii i siei eldcne€et, znc do miejjs o/snnh zcn.r i .1 

" ta$o,.,

11. odb.orca -.oa 
^b" bmwi&nJ puj Dze,lqrs i. iejs a [. DOsDnooprsdtozc.Loo^.m.ntuporwrerd,F4C0 g?$nolf nJer()(h do n.ego r%da,i. in\blzc.i Lc.i etet-rcencrgeD./nei.

lr. Odbios moi-7t(.cOsDn trlkon.nrc m{eouJq(y(h (/rr rc.,r:
, ?4dln" konroro-pomimqego .rbto,rrcgo " ceL spm$d4rid

3,(ol(:oi. ch enceii dsrrun j zriei oyjrro."Jine.
,, wymtre 6dodbTC0 p?e Odbiole uitrdu p.mDDrc,o/t ! Teno$qo tuo,c"o 4"nenL, abh e promb m ctemrbcl podteSrjqqcl optonbow"niu ! v.ksotro..i m n"pd"h

rem0iflc I konseruarji innatacii.r\ .o3sd^ne rbru k(hni\mego, adu oo. rroso-bzth-loqcgo i a,ucnic nos.n otorb-, ae/pecatur Da,lticrito$ .. d ukdt. pomDDsoro/,icrcro,5n, tuo d nn\md.m('m pdde& s.Jm optombownrd. ( -hjse ptonb /-arnych trb .aoddnJrh puz
.r kboftbry'e,pdsd:treomqd,osojciuJar.ukhduponna6-o,oznzcnjo,eso.
o) q ! Mmn,e doddkos -i etspen /y baddeso q uG:e d,tsdL pomiro{oar.(rr;weo,I par'e.mr. m,,,,i6ck odb.oq "du ponibei.?,cz ioqgo \ mfi..e up?edlopPysoroMnc'odooqrdniow\p.svon-qoo,coie,esoseeSodoet,

Ro,u li*n o / ry1ulu $ r .m"nia 7 e"onyct " ) 
,no c. dobMc bNa pomied  Odbrorq. a OsD . na

PsrN,e I rryD - dJsrrybucla.

s3
zas.dy rdtic4n

osDn elsrawi lakrurl vAT bez podptuu odbiorcy n, co odbios wrd zgodi.
Ro/i,rrumied/ s@m iz yrutu q"d/cniru\.sd))Dfbuciienelci,..ckqc/r"loobra,..h

oprriu o fatr_rJ vAf s.k!.ane tu podsri"red.nJch / u{di
z anosoBaniem aad i nlwek oplar avanych w Taryfie -

dyslrybrcja. odczryv^s*zzu ukl.du ponhroyo o?riczenioleso doion],"un. 6faq bgaosidnioprz pu edlawicieli OSDn.

Odczyl sskzzn ukladu poDiarorcozticzhioreso dokonujo OSD, w o$.him dniu nisiqca

JJS4 K



B.

3.

5.

klsnddowe8o chybr, b UmoM ok4sta imy teftin,
OdJ- $(un lcm * e cr€i -ter'D.za doronyran) s 

'emin.e 
o (loqm .ona $ Er. 1)6.

um|nLc(iem o[rcsu rczli.rn onerc.

Jel 7 D?r^..e,alehtch od OcDn n.c n*rspi oo"/r1 ro/i.zen.oa) uj,,dd. po stuio-
rcrrcz1,o$cso.rcz,,ki{$'d./onqurugroyrnbu!..c.esire,er.rycaejdo'rn;ne^.,..
na6:dach olc<lonrh * lRiEsn

v put?adtu $wiedznia u olbiorcy odbionik6w o chankcEe jtutukcyjnym lub pojemnolciosym
6plao.q.)c\ 1a DElc se.' o)iDour)rr,. OSDn m" pm\o oo zinsuoqsnd (zito"-do
mmBr cioSj elrk^rzne bernc idt,z'D poodu-odr"go pobotu c..rf bedc. ,dod''.7
Taryfi - dynrybucia iUno*a
P:ez pomdumoqn) p.bo.e-(Ci. bemr paz Odbio,e.o,u. (,r ,to{ -naSii etc^by.jcj

l) $.pdkzrar'(oqimory rgo $far''u od umo*neso $ Dot?r .nrta rgpo L iFoo\onprBoqrn ernano$r3 nad$).rr erc.ci bF-r ind,k!tnei pon"d ito( odp.sBdc-1cq q.n6(.

:\ i d,lrylfmu \$ol.4milo$imq) pz) o'6Iu poboru en{gietel'.}.,eJ.z),jej. t$
rsp6t,,,]TDitotri -o\) rpuetonpetuo\rie, zrd$no or4, rcbo/e ene€tr

.lel'ry.nej u) Mej, jJ,( i pzr bmrtr b,\ Rqo Dobotu

Rdlimrilmi a p.b6r qdgii biemcj sq objrci odbiorcy asitani z sieci jrcdniego napitda.
Rozlicanhmi r}!ri mogq byd.bjqci w uzsadnionych prypadka.h blft odbioEy asil;ia z;i;i o

m niz l\V.l6? uzqruJa J"biomir o\tadtrep-,d.(.)jnfl.
o'e zoia'o b otrgon( ! \^ziu1ta.h p',rt4 ?enF tub \ U.oq e o <$Bd(a. h -tuB o) r,lb;, .

elereii elekrrycznej, lubUnovie kompteklowej,

Opl&k podleB3 s.o\le.h rczl.(knio!.ym ponad-mo\q y pobor encBii beme otftrtony "toud\q?s u se-s' pond.lo( odpos:ad4qc4 rdrolc. q.pbtzJm\d rseo gdJ ,co 2 rg{0.
korJ.h 1 | p'or.3d7o1d tonoL oJboru ki er"Ei,. tub "rooobotro $zlczdoki od njaju aidhlosameo ultzdu pomiaoNeco

Wdogd Bspalczynnika oocy iA,p0 okrejla si9 w Wmnklch puytqcznia tub w Unrowic {wiadczenias .g d\nryt$ri mFtgi' dekrquq Lb Umo$ie lompkGosej. wdo<r w.pdt(zrrn(r .or)
pavlmq. te s !!)r$f rst90 - 0.4. .hrb4 d indflid.atna ekrpe-'z uu *on.a ,9,o$@anie
n'?!^. $turd1.i. w€noa n9oi^mika nr. r8oo nr moa bJ( n6, oo $a,ro(! 0,. hatrqMosc *p6lczynnika rgqo nic zosrata okerjtona N Wamkach prz.)tqcrenia tub UmoLvie(,i3d.7ena uslus drLfbrji e e si e eru.ytznli. tub I no$F 

^o;plc-o$"1 
do oric,-.

pq,muJc n9 \anoli rse!:0j4
w pu)p.dlu Dir{o.arid ocz Odbiore ' o.r anos.onq oLeJo.l w 9t wdrntd(
.(lrnrch)(h u,)xg d\nDblcii '&'q.hi. n' . 

' 
d. .!__dego or)lqa. osD1pob.c,. od oob or)

doda'kolq ophre zgod 
'ie 

71"Me - d){qDU.T. Doda*o\e oohry obti?a s.c ota Lrdeso o} rcs;
67r*n.o$ego u Korym qy:rqprlo oze|jorrnre moq umdBionej.

Nalehoso a lslug9 dlsrrybrcji plalna bqdzic w remi.ie t4 dni od daly wynr\yienia iakrury VAT
chyba, ?e w Unowie rslanic okeilony inny @min ptarndjci. za &rq Fliacji plahojci u;aje jq
dzien wpbvu $.dk6w pienie2nych m nchunck baild y OSDn Mk@oy M fak ire vAT.
w pzypadku, gdy B rvyniku blqdu v poniM 1ub odczycie skaan ukhdtr poniab\c
ozliczcniowegd, ila{i pobranej enercii eteklrycznej efk@a m 6l1u@ vAT nie ddpo;ida itojci
crcrgii elekryaej pobnnej lbktcznic, oSDn dokonuje korehy 6kur vA f. Korekra obejmuje.aly
oke rczlicbniosr lub okei w kt6Dm rvylrgpoNaly sr*iedzone ljepn\yidlowobi lub bt!?dy, ;
achoLvanienokrsup@dawnieniaGz@h.



22. Koery ai ndalo\enia ukladu pomi.rowojozl iczenideego, o kr,jryn m owa I un. 2 I ponci OSDD.

s9
Zas y {*rryn}.y.nir doslarczrlt. ocreii clckrrysn.j

l. OSDn shyduje donrcanie edergii elehrycznej podmiotoo peylqchnln do sieci

I) jezeli y wyniku pzcpro\hd-nia konrbti, $Riedzi,2. inn.teja hajduj4ca sig u odbiorcy
slwu b€zpo3rtdnie aeroanie dta zycia, zdrowia albo grcdowhka,

ri iali Odbio's odmo"i /Bo'l\ n. iinsLo$mc pzedpbro\eso url,d.

Pod.h.\d @zt.cze 
'ia 

pz\ to'e( h btu, VAt .ct wrctko( oed. B.kaa6 urid. pomzm\o-

'u7r" -'o$(gd. Jef i olFLmF rcgo o gdl n.eld mo7 i.f oocb{q 6Jic-''s h ;$i jfonia
nr.@ldno<-( encBi' eerL.)!zn.;pzqd,o$o w\&nrr^ pdez d rd rom,aD\o roz.rcrenos\ pop?edlirn ot6ie roztca, ios)m. pom. ozona ppez tirDl d1r olfj koFeooo,r,y torc"Li
D?\'wi;.z.ns,!lloii(.'4yo(Dnuq/seda' ezonos05- p.bo,u trrgi, et*tr).;Rio4 rmesd. mmbnr-oroltuo.rima4k q?t}\v na {irloic pobon ene,eii-te.rfrcz e:. ezet.n,e]6

3cdaodobo/ego 
^zyta 

enngr c.ck+(zej, pod{a\q -bten. ve[o...
KoGNJ r{ s.\unp LNadr pomi4oid.T/ti?en.o$LBo, nd., neBoo(R.u,o/arorio..eSo
w lrFpad\u /rBn) .kver optd s tnfie. dJ.L.}b 13 tuo -p.o\so/enia no$er faDr)
dy-rfrbu.0 H t4ic rssE orEU rzti.an.oseso. iotc cn!,gii edh./tri poD;, er ;;auoo,otq $ o$.e 0d Tztic.-noaego do dnh oopzcJa.eceso ozie.

f,r)tr - dJ{Dbu-ia beo.e sytic/dm .a{nkoqo d opa^il o{!nodobne r4(ic ntrg ide\rry -eJ s ryn otr,F rcz (anios/a. o.e OSD| ne pozF.,
0ncz}l! nadziei sejnia w 4trc zmizn

w p'yp.d(u n:sdor')m3nn rm'u ptrrno,li. OSDn ma on$o oD.nac Odb,orcq odq(dm
zSodniezsltualnie oboq i4zuj,l(j Dn nueoisam.
v pu)padl- n -legatnc"o pob'cmniae -:gr ctckrJ., nel p? Odororc9. O( D1ioa3r pobft( od Odbioq.oiL\ q \J .o\o-ci okdto,e q tm.R -dJ.,DbLcF rhJbi. )- neke.tne

pobomeer.crci: eFknerc q4ntoto/ rJt4cdeJ$,nJ o,oo) r./e.i"i,akoriooboMne

b) dochodzie odekodowa.i. na aada.h og61nych.

Ziqdic 
'ell,mlgr 

nh *rtn.a Odbol) od obo(idtr 
'e,,ninoscgo,cguoqsnE ..te7nN.,

!nad.bn4 unue\.. o ik SroDy nie ucolni4 inikj.
Rnzlicrnia energii elekryczrej czynnej dokonyuno sq z doktadnojciq do I kwh, hscn
elekryczncj biemej dokonywane sq z dokladnolcig do I kv A, a mocy z,loktadno{ciq do I kw'
Pomiar i rczli@nie oplar dlnrybucyjnych odb)rya si9 * jedlej. alodoboscj stefie czsowei.
OSDn moze ai$r.towat prudplarory uklad p.mi@wo{ozli@niowy dlzqcy do rozticai a
do 6ena enosr -lekrq-hr jezcti oob:or- .o iajmniei d"u{ohe \c ciieu okJn)ch
mF qyzwkar / 4obb a p.binacn.sieehhSczn+pft) otr. .o n"Jmniqled eeo In,cs rcd

zt.

rczlj€onio*ego w pzypadkach okcllonych w Ujawie,l) na 4danie spu edawcy cnerii eterlrycasj j*li odbio*a
lub pobratu eneBi9 clekrrlcznq co najmniej pzez okes 30

zwlcka z apldA z lwiadczone unusi
dni po uply\yie Ieminu plahodci,

2 OSDn mo2e w{r}na6 dosEEanie 4eBii etekrrycdej, jeali:
l) w wFiku pzeprcwadzonej konroti i*ierdzorq ze ndripilo nielegalne

2) odbio,z.\1e..,zaplJqa $iadcbne u..Lp, \o rEdriej ore)



6,

w rch:cnie do.krzr! cdng ie er'1\zn(.. po nqr/rmaDiu pJ oo.ow z ozJoF o(htony!1\
sr I i r ni{epuJe nRzsiem e po u bliup?jr4n krdniai.Jchjej }{?yrznr
szeec6lo$e vmnki *$eyhlwania dosdrcaia ene€ii etekl-ycznej .r,z jej Eno cnia ok4sta

Odbiop hdre obciqzony oplarami a wznowienie dosreatrja cncrCii olckrrycnej, p. \jzyDrmiu
jej doitucaia z pzy.zyn okESlonych rv ur. I i 2, 4odnic z Taryta - dy.trybucja.

w'lz)nmie dosiarcania enqgii eleklrycznej tub apn*tanie ppez odbioftq poboru lej emBii bez
rcztiania Umo*y! nie zMloia odbiorcy z oboBii*u uisz*nia optd *rnikajqcyih T;ri, -

sr0
wrrunki rdz*i{zrnh i znirny unor}

v5alkic z'n:anj sdn(o" dosaMn,a I poboru enogri etenqdet -u zq b)! popuqon!
mDna(d -nI6$ordbn)chd rmoq.epodrjeoMnh*uo\.i.
odbiorta obowiquny jss poinfonova6 osDn z co nrj dnGj t 4 d.iorym l)lzedzeniem
o zmi@e opraa.ir obEhu. n. porubJ lo(go o6EMn.re(r ennsid ehr'ry!/tu. leleh ,

o $Ld4r D o ani:tr opu-z(^rd obiet'u n e bqdzt qynilrd ft r nego, o.triad./en:e Lrt
hdzis taktowrne pEe OSDn jako o3rviadcanie Odbiorcy o @Aiqaniu Unory z.
\r1po$iedaniem. w akrealonym po*f2ej rominie Odbiord j$r abowiqany umozliwi! OSDn
dokonanieodcz)lusliuah ukladuponiarcso{ozli@nio{eso.

Umdwa moze by'i rozwiqaa a porozumieniem SLTn w ka?'lynr ca1
Odbiorca jst zoborviqzny umozliwid OSDn dokonanie odczlu wsk@'i ukladu poniarowo-
rozlicreniowego najp62niej do dnia usblonego ptu, Srdn] jako dzie'i rozwjqania Umo*f orcz
podad ade, pod kr6ry OSDn *)ilc falru4 VAT ozlicani! koncorego.

W pztpadku nie dopelnieria pdz OdbioEg oboviqzk6v okredonycb \y sr. 2, j i 4, Odbio@
bbor!]dybedTFdoaplar)r"e7ns(.^$liad.7oEUr_sroy.rqoun'en$ciic.etr.).7neop
dlrnd"i u,]n+3F(\(h Sr u. { o\tUD oo CTAU odc4r p?e/ pudJd,('c.' o5Dn q.t@n
ukladu ponirowcrczlicrenioNeso lubdcmonbzu uklddu pomiffowo bzticzenioNcgo

OSDn moh @wiqa'i mol9 a lypoqiedaniem, a skurkiem m koniec ndrgpnego miesi4ca
kalenda@rcgo v puypadku:
I) z po$odu bhku rehnicznych waruil6r doxedia energii ctekrymej,
2) nicwykonrnia 1ub niemlcz}lego wykonmia pE* Odbiorce obowiqzk6N oke3lonych w 53 Bt.3

pkr. 2) do 5) i 3) do I I ), pmino b*kureznsso udywu l.lro dniorveso lenirN wlmcanego
Odbioq pucz OSDn ni uunigcic n ruzen,

l) gdy okles Nsrz)ndia dosarchia energii do Odbiorcy 
'lokonancgo 

z pzytzyn okEgtonych s
$9 u$.I i ui.2, ho niepzoMnie co nejenicj 30 dni.

O{viadczenie o *)?olicdaniu Umoly lub jcj rozNi4zniu rymaea aomry pisemnej pod rygortm

w rrie miany paph6w prawq nejqcych a!60wdis do UnowX jej ponmo*ienia z nimi
spueczne lE q waznold, a{ w ich micjs@ bed{ frialy anGo\ydie pBpky znorctizo}.neso
phwa b.z konieznoici aMemnia mek5u do Unory.
Foma ueksu nic jcs wlmagana do hian Umovy bgdqcy.h nangpsrwem ldokuncntosanej
wymimy element6rv ukladu poniarcwo-Mlicznio{ceo. Ponadro lomd aneksu nie jsr s?m.Sma
do zmilly danych leleidesorych Sron Umowy i imych o che.krem infomscrjryh, kr6re
4rqpounc b9tla na pddsb e pisemnego zviadonienia o didie drueiej Srony U'no*y.

JJJI-



l4

t3.

s!n) /Sodn e pok$Ea o.LroDarycjyn hzpo ednm obo$,qzr\d iu $ I mowicpo-Eno\F $zdodb{ej Nei Tsryt - dr{r}bucja. o@ ,mir telzc o ile bn4 \p,oid/onep_ Br6(rwF rDD.c z p?eprmr li."r Zn 3Dy. u/up-tn(n.a o@q)?oM6reneuno$) oe, b)a do(onaie\)Llc.k fa pi.fr.e pod rJ8orcm n erJ,no !i.
odbio rd po dr4md rd 4diadomr.ad o n mre t.DrJ dr.sbxjamrp6odo_lpoqied^n.
urno!) $ Fmn'e r4-tL dri 03 dna otr\r,n.a a$iddom.cnia z j"ho$an.cm m,ejqTnesoI.m.t !)pocRda D UmoNy r'lukh- r tonrcc d esics ko.mo?o"eco. v otrc,ie
$po{cd&nid :!ric $e m.yc caosr sbst. optat. lve Odbio(. nie "r?o;F Uros.) u(m. eo "r'mtrolaposy/ei s u z jeco uprnvcm v( hod  q zrcicpo ko,,in,a ]sr r,;r). d)a Jbrid O(\iadcrrie Oobre(\ o \lpo$ho^niu U, "") po"mio -"r,. Aobm.; p;i:

ZmidJ lub sprctrmrae nobei tRitSD. oboq qzrjr Sro. y bez .oridzno.l .pop4dank rc, .
90 u""a. z d.h qcjr:. i 4c.c aFnoncr tR,EsD. tsf. znrianJ inrfaD.4Tas:
do{dosmj po,rmoqieri umo{y do po{.y^z)rh him. n, rrpr D pop,b/ do.brc} F oob.;;;
pFemTJ p'opo..yqr 

1fr_b) Umoi) Do 06m.,. zmreny Udor!] /6mnh dolduon) p,ojei.
zrDn wu / p *rnna 

'nror4ja 
op'aHn Odbio.q do qlpo\iedh, ir t r o!4

o ih,odb'q@ nh ,,ypo"p Umos zmir) rmoqv (ti s,rc.) po6nc.,1. od dd\ \B\um-j n
pzerMe, odbrorcJ pnpozy(j i zmio unowr.
Ic{ awej lub /mFflonei tairy - d^qb cja. ORtE\ potuonrc s.^ pod!rc do p.btrzne

.!j nr dlarj .rd:e In eme'o\er $ {\.o F m'dnhpl
v pztpadku yypowicdknh Umo\\y p@z Odbiofti. w niqzku z rprowadzcnien pzez OSDn
rcs)ch iad-( snikaj4 'Jt . z T,4a - d) jqb.crd. rczh.zenia 2 ." d.hre ..tu!r po. eda
_\6nrido ko6ca !lf$ \)oohFd/hii ooronr$anc bd, n, podja(h "er ote{toDJcr u
dotychcd obo$ipuj+ej laryfie - dysrrblcF

g1r
poshnoMenir koncoNc

w spBseh nidreguloMn)th umo$4 majq 6l6owanie:
!J oDoMazulqce pesptsy pBwa.

c) ortudhie obowiqzuj{a Toryfa dysrybucja.

Znim] raryl IRiESD 1ub OWUD nie $ynagaja odEbrcCo aneku do umo$'.
7ni,1\ Tda! . d)iryb(iz Lb tRirSD -s$pr.i d a rel otr{o,).h w tja$i" O.Dr$prchadanoqT,Dlc -d).tr)bucia r. acF n.c trcrtniel . u po ta dniac. in,epoziejntdoa5
drD od ddj riopublik !,n a w Biuh ra e Uadu Resu, ji cneBcry[ oobioru jc{ /oios,qan.

plrano$ie; IRiFSD po ie 4rs'edariu o*? Z4e Soott. i {elj(iu q

w clu umozlirimi! mtiarji as.nych um6w Odbiorca nGodpl nis udonlpda OSDn
omicewen.a i in6q rrukuF ni{bcd r. do do era:a enedi. do mi"Ji " dGun,fl;;oz m:e -.zDuoo\!), uxbdu pom 40$0 rozrczcnLoreso.

Sron) Umorl rcoouiabF,+ do b"^,o.znego p*t,,.)$r B .oo c fom.1iroC4()(h mec
Np,ywnabeTp,traii\dadboo/pEfdioqctunlcono\a1ieLu4dzcn... Ltdriird.d(j 

^ 
sbor

. do.rtr3itrmene'giie.etr.Jc.ner rqaru'ticnno- dtnegoia(aryjneuo6.to ia,. r:ndar,renijard$io{}mi obs !g odbiotuatr.
zm,anq $arunr6w ddurcania encBii elekrycnej,

a,Ar<
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- rrybem poriadomEnja odbrorcy o ptmolMyci p
pftr'dlnmlm leminie wbowienjo dcbq eher si6i dlsrybu.rjncj,
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WARUNKI TECHN'ICZNE SWIADCZENIA USLUC

sr
Ch.rakterysryk Dzyl4czy

PPJr,.,e nr L obic(...

1. Odbiorca zafrlwia, a OSDi 2oborviqzujc si9 do awiadczeniauslugdysrybucjL p,.vtqczcm
napi9ciu..................,,.kV2moc4umownA............................kW.

L) M.ejsccn prJl4.zenia odorol l ,,t.er...---..,---
.................,...,.,,. (weksptoaracji odbjorcy/OSDn1.

" i'"1 :*:::':l'-"'::1":':i"l'"-:'lt'-
l) MGjsen rozgdnicania wlasnolci instahcji i sieci OSDD s{ies*

'rrpptzrll.:^ ............................ ....,p2ek.6j.,.,.. .. ....... ..dlugo3a..

Odbiolca amarvia noc umoMa czynna (tuaksymElnq z iEdnich wado(ci lel mocl w
okresie 15 ninut) rv (np. dw6ch) r6znych wysokoEciach rv roku, odpowiednjo
...................,.,.......klv/jednakowqdlacalcgorokutdlaprztl4cza/obieklu.t

Urzqdzenic kohpenec neilyp. noc.. ......,.......kvAr.
mdaj rcutacji....................
Ua.dzenie prqdotw6rczc, rtp ... roc ......... . .. ...k\v.
pncznaczenie....,.,.....................,............-..,innc.......
Odb.o("/oJdlzkw hfi\o\f"nJ do g' rt) b \.orej
PoDiar pobiemnej nocy ienereii elekrtcziej odblrva sic Dapoziomie napiecir.. .... . kv.
Uklad poniamwo-ozlic4niowy sklxda siq z:

l) po d starvorvcgo u kladu po m isrowoiozl ica n iorveeo, kr6rego ele m enian i sa:

a) dva/rzyt przekl.dniki pqdorve o pzekladni ........... .. A//\, sanowi4ce
rvlAnoia Odbiorct/OSDn',

b) drv./tuyr pzekladniki napigciowe o przekladni
stanowiqce wlasnos6 Odbi.rcylOSDn*,

Z.14\ait nf2 do Uno$] 1\Dd.Iri, u\tuedJ.rrlbrjinr

^ i.",iVli!-nikrr ro 1,7.r'oq),e
.....nanorviAce Nlasnoid Odbidrc!/OSDtr*,

d) uklad tansnisji danych poniaroNich, w skl.d k6Ego Lvchodz4

..... ..srnoNi4ce {lasnoii Odbiorc)/OSDn':

5

2.

L

8.

Zsa2



2) Dcl uzqd^i'

slanowiqce qlasnoid Odbiory/OSDn*;

ZDiany w ukl.dzic ponriarcNo-rcdhzeniowym nie \iymaeajq zmiany Unro\v). o ile lic
maidwp\\u nd rozlic4nia $ vnilaiace z Umow.
nodal i ra{a\ J abezf:eczen Ood'o'c)

10. Kody identyfi kacyjle:

l) Kod FPP(Fizyczny Pmkr Pomiarowy)

2) Kod PPE (PunktPobory EnerCii) -

3) Kod PDE (Ptrnkt Dostarczania EnerCii)

4)KodMDD(MiejseDosrmaaniaEnefgiiRynkuDelalicnego),...................

ll Inie s,runkidl. d.nego pr4lq(ar

Pd)1../e d '.obie\' ..........
wpekia odnoeie.thio \|cdtu? treicidalohei ah t.vl.ctuihr I

s2

wrrunki 3rviadczcbir ustug dyrrrvbu.ji
L osDn zobowi4zuje si9 nviadcztd uslusi dy$.rblcji puy zacho\aniu pa.arerdq

jakoicio$lch energiirv miejscu do$rcaniadlasCcj idnkcjonujlcej bez all6cen:
l) w zkresiejako{ci, v micjscu dosbrcaiia i gdnidy wlasnoiciOSDn zobowiq2uje si9

dotzJda'j paranekyjakosciowc cncrgii okrellonc w ppephach o kl6rych mowa w S I

2) w zkesie niezarvodno3ci i ci4gloici !{i.dczenia
sif doluyma0 pannetry okrcjlonc rv zalqcaiku

!) dla przenY planowanych:

b) dh pEeNniephno\vany(h:

dystrvbucji OSDni zoborvipuje
do Umo\vt/ unala cas rsadra

- cT 
,twaniajednomzowoj 

puerwt plaiowanej w doshcTaniu energii nic froh
pzeKrcczyc................ godzrnj

- czd lBania pzcN pla.orunych w ciqgu roku, starc*iqcych rrmQ cas6s
twania peN planorvanych jednownlych dlugich i bardzo dluglch nie mo2e
paKoczyc............,. codan.

Do pos)zszych cas6w tNxnia p@s planblvanych nie alicza sie prarw
sporvodortrych wylrT,eniani dokonanymi na wniFsek Odbiorcy.

7sp:-



- ca rwania jednoroowej pr$y ni
f,oze !trz*roczyC. -. -.. ........., grdzin

%s lN4ja pz€M niepldowdych w
tMnia pz.ru prdowanych j.d.o'eow
Prekoczyj.......,...... godzin.

Do ok6u plzN .i.pleowanych v doslaw
rylqcai aMryjnych s)*ohnych pia ueq

w skci dystrybucyjnej OSDn mog?,

2 Wmnkiem urft)mrnia pamerrdw napiecra
pdpiech. o kirych mora | | uq. I Umowy,

elekrenerselycznycb i gospodo*9ene€iqeleklrycaq:
PzedsEwiciele Odbiorcy. odpoq'edzialni a

2.(iniq i n@isko)k|......... ....,. . ...........,e-nail:

dosl{caiu dersii elekrrtznej (p@fr7
dzirleia a onoryki sieciowej i pnel4c&n ruc
pzyrzynmin'e sq pzeNami w < iqglokr dosa

wi*eej od m@y unownej, pzy spirdynniku

OSDn

ow€j w dosra@aniu ensgii nie

u @ku, srdowiecych sume c6jw
dtueich i bardzo dlu8ich nie moze

wad kniikohrle akloenra *
kie i p@mijajac€), wriikajace z

ch. Zaklden'a spoqodoqone 
')hi

rjhcego s eEnrqch orrellonxh w
r tobinrnie prze? Odbiorcl moct nie

iewid.szymniz...... .i

DBiORCA



,h Nrng dFrrybB,r 4r................

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAZY DNERGI I'LEKTRYCZh*EJ

NR.''....'''...------1.--:.'

zarwta w Tzebini w dniu (dd hiesiqc nn) 
'oku 

pomif4:
ORLEN Poludnic Sp6lka Arcyjna z siedzibq Tzebi.it ul. Fabryczna 22- 32 540 Trzebinia,
vtsana do ejestru pledsi9biorc6w prowadzonego przez Sqd Rejono$, dla Krako$a
Sr6dbic3cia, xll wydzial Gospodrczy Krajoweeo Rejestru S4do$cgo, pod numeren KRS
0000125856, NIP 62800009?7, Regon 212696025 kapirnl alladovy/kapnal [placon)

L (imie nryisko stanowisko)

2, (imi9 naeisko sknovisko)

zw4 dalej ,,Spzedawcq". a

. . . ... ... zsiedzibqv. . ...
uj.............,.,.,...............00-000,..,........, Btisana do rejenru pzcdsigbiorc6w
prowadhneco pwz s4d Rejonosl w ............i..-....., .... vydziat cospo,larczt
Krajoweso Rejestru sqdoweso, pod nmeEh K{S NI} ..............
Reeol .... k"pral

l. (ini9 nwisko - neoqisko)

2. (inie ndwisko - stmowisko)

zw&ej dalej,,Odbiorcq",

strcq/ ni.i€jszyn uzgadniai4, co mtrpujel

!r
POJSCIA I DEFINICJE STOSOWANE W UMO\ITD

l. Ndr9pujece pojFcia urr'le w Umowie oziaczj4:

l) Sp@dawca eeNory - pzedsi9bioBlwo €lcleertcz.c posiadajqce konc$j9 na
obr6l energiq elektrycznq o@ unowe o iwialczrnie u$ug dtstrybucji endeii
eleklryczhej z OSDi b9d4ce Spz€dswcq dla Odbiorcy w pzypadku ap%nMia
dostarcaia endgii elekrycmej przz \qbElrego pzez Odbiorc! SpzedavcA lub
gdy $)btuy pre Odbiorcg Spzedawca utEcil podniot odporiedzialny za
bildsowdie haidlo*e (PoB)l

2) Rezqwowa spzedaz (dalcj Spzcdaz) - sp@dP cnsSii clcklrychcj dla odbio(6w.
kdrz, nie posiadajq rmacj umowy sp%dazy. a ryn samyr nic rozpocz4li / nie
zikoncz-yli prccesu nidy spa{awcy albo ich dolychczsosy sprada{e
apzestaldosIleaiaenersii el€klrycznej zj+ichkolwickFzyczyn.

3) treigia Fkk rycra ftercia elelr)<da c4ma bdrca preomiorem
zgodnie z wdukmi okeilonymi q niniejizej Unowie, rozlicana

7w



4) Foma Pismna oaacz dokunent pzesl+y fd€m lub poczq elckronicaa w
dniu roboczyd do godziny 15.00 i jcdnoczeinie rystany lego saneeo dnia lisrem
poleconrn Iub p%sylka kui€6kq, lub prekamy osobiicie za pisennlm
potwio'denien odbioru. Dniem doqcredia sftnie dokunenu jesr dziei
omydania pzez drueq Stong teeo dokunentu fdcD lub pocr4 elekrroniczn4, pod
waronliem i2 doklment w ten spos6b qslmy zostal dorgcbny drugiej srode q

<l Mieis<e Do" dcada - punlr v s?.r dy.lryoLc) nct. u tlo+m ndrlprrc
dGldeenr energi elekrycdq. okeslony q Umouic o jqad./e1ic uvLg
dysryblcji. zawanej pomigdzy Odbiorcq a wtalciqyni OSD. bqdqcy jednocz<ni;
micjsceo jej odbioru. okieslony szzcg6lorvo v Zat4caiku r I do Umoul.

6) okres Rozlicaniovy uslalohy w unowie pzednd casos) poDigdzy d$onra
kolejnymi odczJr@i rozlicrcniorvyni wskszeukladu pomidowo rozliczcniowego
endgii dektrycaej dokonmymi puez OSDn.

1 Cen, uhoqa rcraowei sppedz\ " 'erg 
elehDc/ner ccnd !p )cdc/) cnc g,

"1"\rr)cznci okealoi, q Uaosie RezeNohe Sppeda4 Lr g r t te(ro-zrer
zawqrtej pomigdzy oRLDN Poludiie s.A. (spi?dowc4), a odbiorcq.

8) OSDn OpeEtor Systenru Dystrybucyjnego puedsigbioBlwo enerselycznc
ajmujqce siq dystybucjE en*gii elektrycmej, odpowiedzialne a ruch sieciosy w
systemie dystrybucyjrym elekfteidgerycmyn. biczqce i dlusookcsose
bezpiccan$wo tunlcjonowdia teso slstemu, eksploar&j9 omz nGzbgdnq
bzbudo{f sieci dysrybucyjnej, w t)@ potqczen z imymi systenrami
elekoenergelycayoi, (nie posiadajqce b@poSredniego pol4czonia z sieciq
pzesylow4 OSP, ) do kt6rceo sieci jesl p.4,lqczony Odbiorca i 2 k!6ryrn ha
podpisdq Unowg o iwiadczenG uslu8 dynryliucji.

9) OSP - Opcrator Syslemu Pu esylowego pzedsiebiolsrwo €n€€drczne ajnujrce
si9 puesyleni erergii elekrryenej, odpowicdzialne a ruch siaiowr w syscdie
presylola,m el€klroenerselycznyh, bieale j dtugookesowe bczpieczensrso
tunlcjonowdia lego systchu, eltsploahcjq orr niezbgdni rozbudowF sieci
presylowej, w tytu polecan z imyoi stsredani eiekrroeNrscrycz.lhi PSE.

l0) Awdia rv sieci - naelc ni@lanowue zdusnic ruchose w wy.iku kt6reso nasgpuJe
$llqczenie w (Jajoqyn Systcnie Eleklroenelgetycznym (KSD) hrb stslemie
dynrybucy.jnym elekrosnergetycznyni, uniehozliwiajqce jego pdwidlo$c
nDkcjonowanie. ci{gloid dosraw i utrzym}rdie pdmetr6w jrloicioeycn e.ergii
elekFychej, w l)h pzeNy katastiofalne.

ll) Sila wyzsz- wez si19 *y'/sz4 nsl€i rczumici zducnie zeMqr.zne, nasle,
niepzewidlTalne i hiezalezne od woli SFon, uienozliwiaj4cc wykon,ni€ Unosy
w caloSci lub v czfici, na slale lub na pewien cas, kloEmu.ic mozna,aFobiec ani
p*ciwdzialaa przy achowaniu nalez'1ej slamo$i Slron. Przojaw.mi sily
*tbzeJ s.l s szczgolnolci: stfl klgski zjaviolow€j, poar. rrugsienie ziemi,
hungan, wichura, BwalloMe Snieice, pow6dz, stan sojemy, $an wt4rko*y-
dzialania wojeNe, alq sabotru, akly teturyslycznq blokady i imc skurki
niepokoj6w spol€caych, srdjki (a *rjqtkid srojkdw srron)

12) Unowa Ssiadczenia uslus dystrybucji - oaagz od&bnq umowg o iwiadczenie na
%cz Odbiorcy uslus dystrybucji w zlresie dosla$1 encreii elektycznej ziran4
p@z OdbiorcQ z OSDn.

ZJW



14) IRjESD lnsrdkcja Ruchu i Eksploatacji sieci Drsr.ybucyjnej osDn.

15) IRjESP - Instrukcja Ruchu i Ekspioabcji Sieci Przesytowej.

2. wszyst*ie okesl€nia i pojgcia uzle q teKcie Uhoiy, o ile nie zostaly odrtbnie
zdefniowe, posiadajq aacedie okrilone w dokumentach przywolanych w g 2

$2
PODS AWY PRAWNE I DOKUMENTY POWIAZANtr

L Podstlw4 do ustalenia \lnmk6w niniejs-j Umogt s4:
l) Ustam z dnia l0 kwiehia 1997 roku Pmwo eDqgelycae Cek$ jedholiry Dz. U

z 20r2r. poz, 1059 waz z p6 icFzthi him+i) oru z prcphmi $)konawczymi
do tej Uslasl zstua w dalszcj czeici Umo$) UFtav4;

2) Kon€sja spzedsvcy na obr6r enelgi? elektrrcznq zNda v dahzej czcici mos]
Konesjqi

3) Unom Swiadcrchia uslug dysFybucji zvana pqni9dzy Odbiorcq, a OSDni
4) Unowa o gwiadc&nie 6lugi udost9pnieia K,SE zwana pomigdzy SprzcdaNcq, a

13) URD - Uczsthik Rliku Deralichego - uzltkownik sysrenu, ktorego uzidunia
lub insulacje sq przylqcane do sieci dysryhlcyjnej nie objetej obszaren Rynlu
Bilssuj4@go bgdqcy $5.tw6rc4 e.ergii albb odbioq cndgii maj4cyn praeo

OSPi

2.

2.

L

s) Unowa swiadcania Nlus dystiybucji zwafta lqnigdzy SpEedascq, a osDpj
6) ,,Taryfa dla €n€rgii eleklrycaej obl6t'Sprfda*cn udoslgpbids do wgl4du $

siedzibie i na stonie i em€rowej Spzedawcy pod adE$nr wv.orlenpoludnie.pl
zwM w dalsz€j sgrici Uno*y Taryf4-obr6t;

?) l.srrukcja Rnchu i Eksploalacji sieci Pzesylowej OsP, zlana dalej IRiEsPr
8) lnsrrukcja Rnchu i Eksploakcji sieci Dysrrybucijnej osDn, zwda dalej lRiEsD

Slony ogwiadcajq sobie wajennie, 2e apobaly sie z dokumcnta'ni, o l6rych no*?

s3
PRZEDMIOT UMOWY t ZOBOWIAZANIA STRON

P%dnioien ninicjsj Uno*y jesr Mevdu sprrdrz energii elekkycznej
dokontryoa przez Spzedawca na rzecz Odbiorcy w okesie obo*irlzysania Umo$ i na
saru.nach s niej okreilonyc[ do obiekt6w $skaaych w Zalqcmiku nr ]

Spu dawa zobowiqaj€ si9 do pelnienia na pecz Odbiorcy nasrqpuj4cych czynnolci:
I) doqmbirpncre ieLek D<aej oo Miej:t Doshcb6.
2) p@ni€sioi. wldnoaci na Odbioeg energii eleklryczoej w Miejscach Dos'a@inia,
3) apeMieria Odbiorcy dostepu do infomeji o jlosci @trCii elektycaej pobEiej *
a) iifoftoweia Odbioey o okoli*oSciach, kl{rc oogq skulkowad cofnigcieo lub

zmiaiq weunk6w Koncesji posiadanej p*z Spl-zedawce w rrninic 7 dri.

3. Odbiorcaabowi4zuje si9 wglgdcn Spudawy dp:
l) odbioru en€rgii €l€kllyczn j z Miejsc Donmz4iq
2) lcrninowej aplaty a odcbranq endgig elektycrnq.

ztw



eleki(ziej na kolelne okrsr rczlicanro\e q

._ 54
\YIELKOSCDOSTARCZONIJ ENERGII ELEXMYCZNI'J

L wielkoSi doslarczonej ensgii clektiycznej w d?nyn okresie ozlicreniowlm bqdzie
zgodm z iloiciq enersii elekryczncj pobrdej pzoz OdbioEl v danym okrsie
rczliczenios)hr, polwierdzom odczlrem uklad6iv pomi@wo - rczticz€nioytch dta
Miejsc Dosldcaia i okrcSlea peez OSDn zsodtri€ z zpismi uhot!-, o kr6rej mowa
s $2 6r. I pkr.l).

ss
WARUNKI 1ECHNICZNf,

Endgia clekrycma bgdne dosrdcam pzez Sd@dsvca do Miejsc Doskrcmia i
odbiema p€ez Odbioq w Mieisceh Doneaial
odbiorca jest odpowiedzialny za pnwidlowq elisploarack i utrzymm'c uz4d,rn i
instalacji €lcktoenelgerycaych, mozliwiajacych odbi6r enersii clcktrycziej, a kkzc
ponid en€€ii elekkycz.ej (w p€rpadku, gdy lklad ponidoro-rozliczenios_w jes
wldnoicie Odbiorcy) w spos6b ciagly i niezwodnyl

Kara & Sron zobowiqaa je$ slosoqa sie do llymgd okeilonych w IRjESP ou
IRiEsD, zapeMii eksploaracje up4dzi i insralacji iw sposdb /rpetlniaj4cy rica$odnosd
wsp6ldzialeia z siecia dystrybucyjna, bepieceiitwo obslugi i orocrhia. zeodnoj'j z
slrasaiani obowiqzujqceco p6wa.

W Ezie Nysqpicnia Awii w sieci, Stroiy doitosuj4 sie nieavlocaic do potecen
rvhicnrych sluzb dyspozrloBkich, zgodnie z aphaini uno{y, o kt6rej nowa w $2 usl. 1

pkl.3).

s6
NALEZNOSCI Z TYTULU SPRZEDAZY EI{ERCII ELf,KTNYCZNE,I

Rozliczenia z ltluln ezeNowj spudazy energii elckryc2nej prcwadane bgdt $
opdciu o cenF moMq cnersii elekrrycznej okeilgnq p 56 usr.s.

2.

3.

5.

2.

3.

Po wejsciu w ,rycic iiniejsuj Unoqy
vielloici ploownego zuzycia endgii
fornie pisetuego powiadonieda.

OdbioE;r nift$locaic_tze[re Spu€das(y

wyslawimiu laku oru ich dostdczaniu,
i ihnej ewidencji zapesniajqcej popmMo.':

Odbiorca niesi9ch4 oplaq, zw4 ,,Oplau

energii €lFklrycaej olGila Zal4caik nr I

Za bedlowq obsluga polegajqca nai
promdzeniu ewidencji l?lal nalcznolci
iozlicTrn. Spftdawca bgdzi€ obci42aa
haodloM wqrsokosci 100 r. neuo.

Szcree6lovy *yku Miejsc Dostalcaia

Do ceny dergii elekrycaej ok€llonej q Uno\]vie zoshnie dolicTony Fodalek VAI
zgodnie z obowiqzujqcyni pEepismi rv dniu e$ta*ienia lakrury VAT.

SpEedawca b9&ie ob.iqzad OdbioEe nal€rroicia4ri z enersie eleklryca4 w reminach
okeilonycn w $ ?. wysokogd oplaty a €n€rsi9 clektrycznq pobrma w deym okresie
rczliczenio$1m bgdzie oblicaa na podstawie poni^zych Mr6rv w opmiu o
wskumis uklad6w pomi@wo rozliczeniovych ,ainstaloqnych dh danego Miejsca



Edzic: NB nlsokoii aplalr za c"deta tltktocznq r
E ilaia en!ryl polrraheJ przez Odbiorc? \r J

]\r'xr=ExC,+ o

n)

Cu= l,s x C

v okrcsie nzliczeniov),n. [Wh]
Cu ceha unowka ustalo"a w Uno*ie [, Mrt/h]
Cr end spgedaz! eheryii elal.rryunej okrcilana e ,Tarfieobrd SpnedTtcr. dla

odpoejedniej snay |at foeej, [,t/MW],
on- optalo hdndlova obeitoha N1.2. [zuniesiqc]

6. Koszly niezbilmowoia dobowo-godzinosego i niesiqczneSo zwiaaDc z rcatizacjq
niniejszej Unory ponosi Spzedawca.

7. Cena I MlVb energii elekrychej,Ir16ej mosa p- ust. I usiera podarck akcyzjsy j

p6wq najqlkowe pochodreni. cnereii elekrycaeir

!?
zsADY ROZLTCZPN

Spz€dawca ryslawi faktur9 VAT be podlisu Odbioty na co Odbiorca syaza zsodg

Rozliczenie z tytlu spzedazy energii ehkhacziEj odbywaa si9 bldzic rv otesach
rczlicdniorlch $,nosz4cych jeden miesi4c kalehdaeo*y w oparciu o hlrurg vAT
Ryslawiona zgodnie z aadmi okrealonydi q 96. Iaktury VAT bgd4 $]srawEne do 7-
go dnia ktdego niesiqca n6tgpujqcego po ni€siqcL spadazy.

Platnogci za ensgig clekrychq Odbiona b9dzie dokonywae lrrelesen na rachlnek
banlowy Spzedaj ego skaay Da fahtudch VAT do 14 dnia liczqc od daty
slstavicnia faltlry vAT .

t.

2.

5.

2.

3.

7.

8.

L

Za lemin zplary baje siF dalp uaeia rachunku bankowego Sp.zedarvcy.

w purtadku pakjocznia teminu plataolci Spadawm ma pra-o do naliczeni,
odset€k uslawo*Tch z kazdy dzien opdzrienia.

Sp%daivca oSwiadca, 2€ jest podabitiem vAT.

Odbioea olwiadcz. 2e jesr lodahikien VAT.

c8 . _

oDPOWIDDZIATNOSqSTRON

z^di rc stlon nie bdzie ponosi. odpowied?ialnolci wobec drugi€j srbny za
jaliekolwiek szkody powslale w zwiqzl<n z ealiagj4 niniej*j Mo$). jereli \ynikaja
one z okolicznoSci. 2a kt6E Srroby nie lonoy4 odppwjedzialnogci.

spzedaw€ srrzyNj€ dosrawQ endsii elekrycziij zcodnie z UslaNq o k6rej nowa {
$2 ust. L ptt. 0 bez ponoszenia z lego trlulu odpoMqdzialnosd.

4, W pr4"adku, Cdy niczbgdne bFdzie korygoNmie hilezioaci Spvrdavca w.v$wi lalrurg
VAT Koetta. Platno{ci Ealizowee bgdq w ci4gu 14 dni od daly $:/slawienia thkrury.

pze$y i osmicznls w doslddiu i odbioib enereiiStrcny hie odpowiadajq a
elektry@ej wyii!€j4e z:

zw_



3) Ogr&iczen wprowadzonych na podrtawie p.abh6w powsrechnic obo$ iezuj4cych

4. Pzers] i oslniczenia w dostarczaniu i odbioqc enqgii elekrryca€j. \tnik'j4ce z
pzyczyn o kt6rych nowa lv ust.3 nie noga bya pbdstarvq do dochodu.ia przez Sfiony
jakicbnolwiek odszkodowaj.

5. Ciqz.r dowodu zaistnienia Sily vyzszej spocztw na Srmnie powotujqccj siq ia
ahmienie Sily w}2szj i \qrmca udokunonrowania w fomic piscmnej.

6. Kdda 4 ston zoboviq4jc siq do nidrvlocznesor nie poaiej niz w ciigu jedneso dnia
obocaso i.fomoimi! drusiej Srony s fomid pisemnej o aisrnieniu okolicznoici
stanowiqcej Sile Wyziz4, o pzewidyvdlm casic jcj rwdir i przewidlwanych
skDlkach dls rcaliacji posbnowien Uoowy olaz unmiu loryzJzych,

se
KLAUZULA IOUFNOSCI I USTAL4NIA ORCANIZACYJNE

Stony bgda rtkbwac .rc;d rer Unos], jako obJll. rriemniq hddo\4 Nre b9d/,.
dopuczalne pzekzylr c lsci Umo$/ osobod 4acin, bqdz k/ al Ldo)rlpn.anie tr
cJoici lLb w czcsci Doshnowicrb poufnoli aqcft oos]/ci. n bdi.kr.ou,)
m4-^ody dl" kdrikolw.ek ^ Slon k LEqiui I n (ora^ri . e4.i dr usr sror.d wy' ar na
'o na oiihie /sode lub.ntomaca ra rdlery do Ffomaji pows?elhnio /nrn).n tub
inromacji, kr6rych ujarhied€ jsr wlmaeane na podsr.wi€ powszchnie obowiqzujacych

I. Octrotra intornacj i SI RZEDA1VC y:

L Z. i.fonMcje cbronione w ORIEN
w mach Uno$a, nieuFmione do
L | . chrcnioie na nocy pnwa,

' z dnia 16kwiehia 1993 r. o nalcaiu
rst. poz. 1503 e /h.)

L2. wskaae p@z osobg uposaznionq ze $rony Spredaqcy do i.h przek&nia jako
podleeaj4ce ochtunie, klorych slkorzyshie, pzekmie lub ujamienie osobie
nieupnMionej narusa lub noze nNszyd inte$i Spzcdawcy.

\v szczg6lnoSci nalezq do nich infomacje chroniohe w ozumreDiu ustawi

. z dnia 29 sierpnia !99? i. o oclnonie ddych osbbovych (Dz. U.2002 r., nr l0t. poz
926 re n.) a@ Ro:zpotz$drenia Minisrra Spiaw wewngEiych i AdminnMcji z
dnia 29 k{ielnia 2004 r. w sprawie dokuddl?cji pzelwdania dan}ch osobosych
oraz warunl6w technichych i oiemizcyjnych, jalim powinny odposiadad
uz4dmi6 i sysleny infomatyczie sluT4ce do p?rlMraia ddych osoborrych
(Dz. U.2004 r,, nr 100, poz.1024),

Dde Osobowe to mzelkie infomracje w rozunieniu an. 6 u$av' o ochionie
ddych osoborycn. doq/czae zidenlyfikowanej lub nozliEj do zidemynkowania
osoby fizyca€j. osobq no2liw4 do zidenryfi$owania jest osoba. kr6rcj b2samo(d
frozna okFllii bezpoircdnio lub po3rednio. * Sezeg6lnoici przez po*oltuic siq na
nuner identyfikacyjny albo jeden lub kilka spgctficznych cryDnik6w okrcilaj4ctch
jej cechy fizycae, nzjologiczne. unyslowe, ekodofriczne, kulturo$e lub spolccznd
lnfolMcji ni€ uwa, si9 a unozliwi.jecq okeilenie robamoici osoby. je2eli
vymasalobj b mda ier ych 

^oszrow. 
caL llb dTirld.

uwaud przekrse Odbiorcy,

nicu(4i$cj kontrrcncji(Dz U 2001 r, nr

Z'"X,(u_



Tajemica sp6lki lo hjennica pEedsiebiosqda w rozuni€niu an. r I u$ary z dnia
16.04.1993 r. o 

^nlcmiu 
nieuczciwej koDlucncji doryczqca.ieuja$,nioiych do

uiddodos, publi.zne,nfoma"ji rech;:cb)Sh. re;hnoioe,c/ry.h. o,str,a"yjro
lina\o$) h lub.mJc\ intoma.ii po-iadd_4.yct r{osi Eo,podd"ze d a cp6tt,i. 

^odo kdrych podjgto dzialania okreilone w Poliryce ochrcny bjemnicy Sp6lki w
ORIEN Poludnie S.A. w celu achowia icl w tajemicy i krdrych wyko.zysanic,

3.

2.

p.zck%nic lub ujawnienic osobie nieupwFionej aglaza tub natusza inreFsr
spzedawcy (lnfomacje stmosiqce Tajemich sp6lki iv oRLEN poludnic spdlka
Arcyj.a a s4 oaacene ldauzul4 ,,IAJEMNICA SPOLKI ORLEN Poludnie S.A. ,).

' zdnic20||F"200soobrocicrLffrDd.finansoDni
Infomacja Polfna - to infomlcja w ozuhneniu An. 154 Usla*], o obrocie
inslme di nnmo$m| rj. infomocja okcjlona v spos6b precyzyjny.
dotyczqca, bezposrednio lub poaednio, Spizedarvcy. jedneso lub kilku inslrumenr6N
fineso$)ch Spradawcy albo nabtunia lub zbywania rakicn insrruhcnrd*. k!6ra
nic asnh prekzma do publicznej wiadoDolci, a kt6ra po lakito pzekaaniu
nogLo) * i.rohy sposdb k?.ync na ccng ibrrumcn.oq finr.oq).n qp /ed"$.\
lubnd ceng poLiaaycl. z nim. pocfodrych nstue1r6w thdn o$)!h

odbiorca zobowiqzuje siq do zacho@ia w ajemnicy iniomacji chodonych q oRLEN
loludnie S.A. , o kr6rych noM w pkr, L1.2, a w pr4ladku konicchoici pzekaznia
Odbiorcy peez Sptudawce infon&ji clnonionych na mocy pnwa. Srony zobowiqmc
s4 pzed przek@niem tych infomacji w ciqS! 14 dni zawzed oddzielnq uhowg
okreilaj4cq aady ochrcny posyAzych inlomacji pgodnic z obowi4zujqcyni prrpnturi
pEwa i aktmi weM9ttu)m SPRZIDAWCY ?rpis len nre doryczy przcrqarania
Ddych Osobowych).

Unowa hiiiejsra nie obejnuje swoin zakEsem pzerwumia Deych osobowych i
Odbiora nie jesl upnMiony do lakich dtald. W pz}?adku, gdyby okelo sie
koniecae pz€twa%ie Danych Osobo*?ch w m,zhieniu ustayy o ochronie ddych
osobo*ych z dnia 29 sierynia 1997 r. (Dz U. Nr 101, po2.926 ze zm.), irony
zobowiqae sq do awarcia w fooie pisetonej mos] povrezenia pzctwa@nia
Dmych Osobowych, Do leso nonent! Odbiorca nie jesr upowa2niony do prrcrsaania

\V pzypadkacb podykownych koniecaoiciq il}nimy infomracji chronionych w
fomie elektodcziej, Sprcdawc. dopu&a norliwoaa pi&kazywania ich 7,
poired.idwen poczly cleklronicziej lub z uacGni elektrcniczrych noinik6w infomacii
po upzednin zawmiu lzez Strony slosownych upn6w do Uhowy okejlaj4cych
s&ae6lowq odpowiedzialnoli i zsady bezpieczenstwa zwiqane z lak? *ymid4.

Il. Ochrona infornacji Odb'orcy:
l. Za iofomiacje chtunione Odbiorcy nalezy uwazaC pzekaac Spz€dawcy, * Enracb

Umory, nieujaLqione do wiadono$ publi.zreJ rlomacio:
l. I chronione na nocy p8wa,
1.2. wskdm€ pzez osobl upowaznionq a stront Odbiorcy do ich przekaania, jalo
podlegajqcc ocnJonie,

kl6rych *Tkozy$anie, pzekaaic lub ujamicnic osobic nGupiawnioncj narusz lub
no2e nsruszyd inleresy Odbiorcy

w szcagolnoi.inilcrq do n ch 
'nfomicJe

chro.iole v roamieniu Nlaw:

4JW



' z dda 29 sieQnia 1997 t. o oclnonie deych olobo{ych (Dz. U. 2002 r, nr tol, poz
926 re zd.) aw Rozpotz1drenia Minisria siraw weMeraych i Adminkra;ji z
dnia 29 k*iehia 2004 f. w splawie dokuneniacji pmrwataia danych osoboqch
o,a/ wnkds 

'ec\ri.znych 
i orsturddnych. ia(rm Dos nnr odpondda.

urtdfria i sysreh) infomdlylae sluz4@ do pr-Nde&ra ddylf o.obos.).h
(Dz. U.2004 r., nr l00,poz. 1024),

Dane Osoboqe ro wszelkie infomacje { bzunieniu arr. 6 usrasr o ochrcnie
dantch osobo\rych, doryczqce zidentyiko\@ej lub mozliwcj do zidenlyfikowania
osob/ fizyczej, Osoba nozliw4 do zidenqikowdia jesr osob!, kt6ej lozsdnoia
nozna okeilia bczpo3rednio lub po6red.io, w szczesolnoici pzcz po$olbie si9 na
nutrer id€nlldkacyjhy albojeden lub kilka spFcyficaych czynnikdw okeshjqcych
jej cehy nzycac. nzjoloeicae, unyslowe, ekonomicznc, kulturowe lub spoleczne
Inroftacji nie uw,za si9 a unozliwiajqc4 okFilenie to^moaci osoby. je-li
slmagaloby to nadhienych koszt6w cau lub dziatd.

. z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
^valc@iu 

nieuczciwej konkuFncji (Dz. U.200j r., ir
ls3, poz.1503 ze m.)

Tajednica Spdlki to taFnni@ pzedsigbiosila w roanieniu an. I I ushwy z dnia
16.04.1993 r. o zpalcaiu nieuczciwej koDlurencji dotyczqca nieujawDionycl do
wiadonoici publichej iifomacji t€chdcaych, tcchnologiczn)'ch. orsaniacyjno ,
fimsosrch lub ihnych infonnacji posiadajqcyih wanoia eospodarcz4 dla Odbio(y.
w elu zchowdia ich w tajennicy i k!6rych \ykozysta €, przekrlnie lub
ujaMienie osobie nieupnwnioiej zacxaz.lub iarusza inreEsy odbioey (tnfomacjc
showiq€TajemicaSp6lkiw..................sAomczoneklauzutq,,TAJEMNICA
...............).

' zdnk2aLp-a2005oobo(.ernsllmeirmi final.ou4mi

Infomacja Poufna lo inlomacja w ozuhieniu An. 154 Usra$] o obrocie
ihslrunen|ami nnanso*ymi, i. infoftacja okE$lona wspos6bprccyzyjnr, dolyczqca.
bezpogtdnio lub poSrednio, Odbiorci jedncgo lub kilku ihstMrenldv finanso{),ch
Odbiony albo naby@ia lub zbr@ia ialich insldment6w. kt6E nic &slala
pzekaaa do publicaej wiadonbaci. a kt66 po lakin pzekaaiu mogtaby rv
htomy spos6b *?lynqi na cenq insftnenl6w lDmso\rch Odbiorcy lub na c€n9
lowi4aych z nimi pochod.ych inslrunenl6w fineso$ych.

2. Spzeda$ca zobowiqaje sie do zchowoia w lajehnicy infomacji chronionlch *,
o kt6rych toowa v pkt. ILl.2. a w przypadku !.niecznoici

pzekuania Spzedawcy peez Odbiorce i.folmcji chlonionych na moct rrr*a. Sron,
zobowiqae s4 p@d pzekaanien lycb infornacji w ciqeu 14 dni awzea oddziclnq
mowq okreilaj4c4 asady ochrory poryzeych ilfomacji zgodnie z oboeiqaj4cyhi
pzephmi lrasa i al(tani rvMqrayn Odbioey (apis rci nie doltczy pzetwazmia

Unowa niniejsza d€ obejnuje
Spz€dswca nie jcsl upnuiony
koni€cae pzctwmie Danych
osobo*lch z dhja 29 sierpni.
zobowiqane s4 do zawgoia w
Deych Osoboqlch, Do le8o
pzeliv3aia Gkich inlom&ji.

sMin akresen pfttqania Danych Osoboslch i
do laiich dzialqr. W pzypadku. gdyby ok@lo si9
Osobovych w rozumi€niu una\1 o ochronie dhych
1997 r. (Dz. U. Nr l0l, poz. 926 ze zn), sl.ony
fomie pisennej mo*t powiezenia tktwpinia
monentu Spzpdawca nic jcst upow,zoiony do

I

Fdw



2.

l

w pu,"adkach lodykowmych konGcaoici4 l,ymidy infomacji chronionycb tr
romie elck'ontraer. oooio,ca doprrr a lnoz.,qoji pp.l{4yw4nk .!h d
po+cdricrqm po! ^ deku onicacJ lub z r Zr.je4 etehonhzn) \,, noln tou infomdgl
po upz€dnin zwa$iu pEez SEony stoso$ych apis6w do Unorvy okrell,jqcycb
szcegdloR4 odpowiedzialnoii i ?dady bezliazc4!tua ?rviqhe z rakq wymian4.

IlI. ?orta'us icnia dod.tkon c:

rym odpowiedzirlnosctq kmq.

Kazda ze Srron bgdzie hlloua tre<i Umowy, ja(o rajemica handlow4 przekazywanic
Umo$r. w c,aici lub w catosci osobon &ecin $rnEga pisennej zsody drusiej srony
Osraniczcnia, o kl6.ych nowa po*yzej. nic majq zqsrosowania do infomacji. kl6E
l) sJnl s.e oublclF doslepnc boz rms4nrd poslono$ren LJmo\).
2):(1, uiaq'cnie bldzre syraere pu p.sdip4q hrbore.24 Fm qra!-iwcCo q4d,

lub decr?r o's"n! admin'-h,.i oubticde' pdd vff\hn. ze shnd Lj"\nnB..
/d+iddoaid ug4 Skone o r)n obowia/ku ppcd ralim ujrw. pneml

3) icb ujaMienie jest slnagde dh slkonmi; obowiqzk6*, Slron q_vnikaj4cych z
!mo*y;

d) il'omqcir. Lt6,e ppekdlame q 'Faso+r L?edu Reruta.i 'erdeut no
podstJwie d.28 usta$] o koEjnowa q 5 2 us. I lir. t
t ich ujaMienie Fst q]rugee peez jalqkolMdk Sieldt papiebw slnoicioxycb lub

osm wladzy wykonawcrej b4d, slawodawczj.

Post{oMenia awane s ust. f. iie bqd4 sranovit pzBzkody dla Sron r ujavnicniu
infolneji iinyn podmioroE nale4cym do sruhy Mpnalowej slrcny ujasniljlej.
dzialajqcenu w inieniD Slrony kohsultetowi i podBlrcftwcy.
zachowania $lmoedw okreilo.ycb w usl. 3

slrohy odpowiadaj4 a podjqcie i zpewnieii€ wszelkich niezb€dnych lmdkdrv
apeMiajqcych dochowmie rajemicy hmdlowej p€ez jej oa@wnik6$, oi& inne
podmioty wskac w ut. 2.

lnfomeje stanoviace rajemnicq handlosi seon noeq sranowia inlomrcje pourne u,
ozuftieniu an- 154 uslavy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie insrrunentahi 6nanso*]ni
(Dz. U. r !83, poz. 1583 z p6iniejszrdi miandi), kr6rych nicupraMione uja*niciie.
*ykozyslanie lub dokoll$2nie donendacji na ich podnasie vi42c si9 z
odpowiedzialnoSciq pp3widtmq s powyrchnie obowiqzujqcycb pz€pis.ch piawa w

sl0
KOMUNIKACJA ZE\Y\{TR7-NA

L Srrcny pEyjnuj4 do wiadomoici, 2e podjgcie jakichrolviek dziakn kohunikacyjnych
(njaMienie, w jakiejkolwiek fomie. fakru sp6lpiacy z drugq Stlonq, w szczcg6lnojci
pap?e zniesrcrenie nany! zjaku towaowegd lub loso drusGj Srory ia s*ojej
stronie intenelorej, liicie Lontahenl6v, w brcsatr4ch oraz wszlkich imych nacrialach
EklmosTch i bekelingowych) dolycztcych U4o$T Rynaga uzyshoia upzedniej
pnemej zgody drogiej Slrony.

2. W ruie nievykoneia lub nienalezytcgo
niniejszyn paragrafie, Strcny mog4 dochodzjc
pzrpadku poniesienia szkody

qykb@ia zobowiezan okreSlonych

-?JJe/_

odslkodowdia na asadach og6lnych.



TERMIN wAzNoscr zoBo*,jrl,kd'r..,*r .r"u,,ro*t
zoboqa4ks!m.\)tutajatrz{e.o toUnol.y.$Esalapoupt.ric IntarododrJ
rcz\MqTinra rub slcasni€cra umoqf

oor*^r.l,i?" u"io*"
L Spuedcwca ro&qze Unowf a "klrt'en narychnulrosrym ssr4mui.( sprad,

cnsgtr e ektrycbeJ w pzypadl\u gdy:
a) Odbro^a n,c @ftona $ caroji splar ozesid/im).h q nrnrer.z Umoqic /Coonie

z $)nawon4 rrkturq,
b) Odliorca r6cil tlrut p6my do obiektu, do kr,jreeo sprzedawlna jcn eneBia

erekrryczna,

O ul€gie rozMqzmin lub \rlgajiie z jakichkolwiek praczyn Umosa o irvildczenic
uslug dysrrybucyjnych poniedzy OSDi, a Odbio&a,

d) /osrdlo qirzynre sw'do.zenie Lstug o)slDbryiry,h pzel OSD, nz r/c.z
eoororcy.

c) nie zostanie dohonda hida wlnikajqca z g 
14 niniejszej Uno$],

0 spz€dawca stwierdzi nietesalny pob6r enersii elekrrycziej praz odbio&a.
2 \hzdhn.e od rczw'aAD I mo$ ppcz Speeqd*.g zc .1d,k..., ndryltrb.roL5,n

okreslonrm" w usr. L Sp*dawca pojnfomuie Odbio(e o p,J.4rF rozsialrJ
umorry w Iomre piscmnel

3, OdbioM.po otrzrarmiu awiadonienia o niiDi€ Tayfy , obr6l ma pmwo do
xFowi€dzenia Unovy w temiiie l4-lu &i o! dnia otrz}mmia awiad;bienia z
zchowanieh nisigcTieso te@inu \powisdzdnia Umoqy a skurkien na koniec
n.,i4cd kalenda?we;o. w o{eje s}?ow,ed,f,Fra srosuF s9 do.y(n!a$w. ia*t.
oolt. Jweli Odbiorca nie wlpow.e Umo\ry w remdre o jarin motva po\n/e . {a/ /
eao rprnvdn L<hodze w zjcre po)Dno*ienia no$cj td)t) ooror r.\rcd!/r,e
Odbio(y.o *]po$icdzeniu Unowy powiDo zo;ka ztozone na pjjhie pod rygorem

a. SpEeddwc nroze \r'ypoqedz'* Jmoqg awe ba ca n.eozm-/orv:. rchowriem
mrete(deso okft ,u wymwiedzenia /e sku|licn ra konre( niesifl ca "dtend,?o.\cgo

!13
oBowIAzYwANIE UITOWY

L UnoM &staj€ zwarta na cz6 nieokrejtony.
2. Unowa wchodzi w zycie:

l) Z dnien zprrslaris dostarmia enersii +*tycaej pzez
sprdawct z puyczF ni%leznych od Odbiorcy lub z dniem
SpEedatrca POB,

2) Nie vc^.ne. n.z po dn'd rczwi?aia tub sletunriD umo\ry
elekrycaejzdotychczsor\}nspzedawcq

3. Spzedaz @eNova €nseii elekrycaej moze bya r€alibwda prrz
niz60dni.

-Fow



oor"rror"lf,rr" rloo6*
w ruie pouJdia sooru nrld/y sr@ddhr dorJ4aego.eat.zaqr Lmoqj trb z n.ej
slnrujqc.Co. slrcrj doro4 5bd q *tL rozqiprnia go q sposob oo.tbowry q .rqEu
l0 (ru ydzienu) dni od dary aislruenia sporu.

w prr}?:dku n,e oaEleniech spo'u w po$)+z) jpo,oo. D$lre on.o6,r4gnrlD
pzez sd po$.achny qlajcis) dL jedtby Sfred"qcy <nlba. r ipEb) \pone
$r,kal.ce z umo$ry beda nale/ei do s l6ci\\ osci 

lr 
ezer t pedu Re!. a. rr Lnerder)l

WysqpieDie lub hhienie spordw zwiqaych z Umou4 oFz zstoszcnie wniosku o
r€neeocjacje Unovy nie ilalnia stron z dol4ndia &bowiaai xFikajqcych z
!no$}.

!ls
ZMTANY rJa,rorTy

w @ie znilny prupn6w !FM, najacych asbsdwmic do Unowy, jej pojanowienia z
am spetre red wadoji. &. * ich micj.r bed. nrab /sno.olJrre p,cpnl
zno* ehzoLwego pl rva bcz koniRiot awienntJ relsl do Umo\r
Wsalkre zmidJ ninielszei Uao$ -imy b)a d{konane " tomic pr.ineso uck.!
podptsineso puez obie Shny pod lysoEm mewa2lolcr.

w pzypadltl mid) paM Shly &bowidja lie podjq. ozdo!) \ oobrej *repr
maracenace d do*ontuieair q t mo$ie wyikal.cych z ul,rei nrry nE*a.

2.

2.

l.

).

L

L

L

616
oSwTADzDMA I zdBo.mi4aNrA srRoN

Odbiorca nabyiva energit elektrycaq i zu4rya j4 vytqcaie na pofzeby Nlasne.
odbjona o{wiadca. ze nic posrada konce"ji o(zefa URE m obor er,aD e.ekla.a..s,ysm e energii eleqrry.zne' b4dz d\"r)bucje e/1dsii etekrjcjeJ
w pz}?adku himy w po$7^zy6 akresie Odbi+a zobowiqanyjcsr pointomomd o
tym Spzcdawce N fomic phem€j pod ryAo+o niesanoSci w rerminie ? dni
ldleldpo\rf(h od mom-ru. tdy ua.\alj,onq 7,1 s tones i prca.d I FL. podad., r
dc.t?.|,rq ddle oru orr,,naLrdf bLala 4datra w knin ppytd-^L od rmmelrL
gd) OdbioLd (Nlnia $nbgi Pmwd Fnergeryc/n9eo upowu,'ajd\e oo obro'L cners.+
ele(rrycaq srorr@e bedt fny nie zavicrdj4Lc!ooakd a(<yzoseso.
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4 Narlpne Zala(zniki do Udovl, idowiqFt mtegra
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zlr@ik r 1 - wyk& lukt6w poboru en{rgii tr*or"aej
Mo!!4.

Zlqenik nr 2 - Dde lel@dremwe (W osoby uirrtlrio* p.az
predmiotu mosT otu spos6b wyDisy infom&ji.

S}RZEDAWCA: ODBIORCA:

2. 2.



Wyk& Punkt6v loboru Etrergii Dtekrymej Odbtorcy objftych ubon:t

SPIZEDAWCaI ODBIORCA:

Z,l4@nikr1

do Umowy r@Nowej spunazy endsii elcL.ycbej !r

2.2.

Kod PPE

,21,.., * ' s n d\q n r ./a'/' Jc{16*r oh,iulrF r smnrrizrr
:.4- tulrldF 

'j,tj,Qh*r^ 
hd

Wov":t tadak'



Z^lq.znik \r 2

'lo 
Undwy !*nowej spu edazy en*sii elcldrrcaej nr

oraz osoby uporvsznionc przez stroDt do rcalizacji
oraz sPosdb vybiiny inforDacji

L Danc relead rcsowe s trcn dla reatiacj i przed m ioto Umowyl

oRLEN Porudnie S,r"

kdd 32-t40 Toebinia

e,mil: sekehriar.p!tudniq@oncn.pl

u1,..................,..... .....
kod,,.................,,.......
bj,,,,...... ........,.........

ppcz stuny do dokonlyania bi.4cr!h uzsonriei 
^viqznych

€.'{M:"-"'"



r. Drne (onbtrore cob pu (mlacrth ior4nujacyLh oane pon,amrei) snEed.$u lelsytrjqcy dane ponraDwe):

4 (rbiorr (@uiacv dtue Do

osoby, o krdrrth moqs I usl.2 i 3 nie majn pmNA nieniania umowy, ani pra!.
bzporzgdai! pftudi. a 1*re aci*ania aboviqai $ imieniu kr6rejkolwiek zc sr6n.
Po\v'zsD 4b42enic ni. na alosohia w prt?adku, sdy trddkotviek z srmi€nionych N
ust. 2 i 3 s6b b9dzie odr*nie upowabiona do vjk@,th cz}nlos.r.
Zmima ddrh, *ysragdlnionych w ust.l! 2 ij nie slDaga ahuatiacji UDorr
w ronie An ku do UnoNy, pzy c4m Stfotry. dt. achow.nia sku@znojci dokonanvch
hian, bboviaajq siQ do phlqlonia a!tuatnrh danyoh w tomie pkemEj.

5,
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