
Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Nr …../…… 

 

 

Niniejsza Umowa sprzedaży energii elektrycznej zwana dalej Umową, została zawarta w Inowrocławiu, 

dnia  ………………, pomiędzy: 

 

CIECH Soda Polska Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000423633, NIP 525-238-21-27, REGON 140777645, Nr rejestrowy BDO: 000023343, kapitał 

zakładowy : 669 050 000 zł wpłacony w całości, zwana dalej Odbiorcą (PE), reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………. 

 

2. ………………………………………. 

 
a 
 

…………………………………………………………………………………………….. z siedzibą przy  

ul. ……………………., ………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………………., NIP ………………., REGON ……………..,  

Nr rejestrowy BDO: ………………, kapitał zakładowy: …………………… zł wpłacony w całości, zwana 

dalej Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD) lub Odbiorcą, którego reprezentuje:, reprezentowaną 

przez: 

 

1. ………………………………………. 

 

2 ………………………………………. 

 

dalej PE i Odbiorca będą zwani osobno jako „Strona” lub łącznie jako „Strony”.  

 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron i postanowienia wstępne 

 

1. PE oświadcza, że jako przedsiębiorstwo energetyczne:  
1.1. świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucję energii 

elektrycznej nr DEE/60/13971/W/OWA/2088/BH wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w dniu 29 styczniania 2008 r.; 

1.2. na mocy decyzji z dnia 7 kwietnia 2011 r. została wyznaczona operatorem systemu 
dystrybucyjnego na obszarze wskazanym w koncesji, o której mowa w pkt 1.1 powyżej; 

1.3. jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
 

2. Odbiorca oświadcza, że: 

2.1. posiada tytuł prawny do obiektów, do których dostarczana jest energia elektryczna; 

2.2. jest odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 pkt 13a) Prawa energetycznego, co oznacza, że 

energia elektryczna dostarczana przez PE jest przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne 

Odbiorcy; 
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2.3. jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia warunków realizacji niniejszej Umowy 

stanowią: 

3.1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi 

do tej Ustawy (zwana dalej Prawem energetycznym); 

3.2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej CIECH Soda Polska S.A. („IRiESDn”) 

zatwierdzona przez Zarząd PE oraz wprowadzona do stosowania; 

3.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) oraz Instrukcja Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator S.A. („IRiESDp”) w zakresie wynikającym 

z niniejszej Umowy i postanowień IRiESDn; 

3.4. aktualna Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej  

CIECH Soda Polska S.A. zatwierdzona przez Prezesa URE oraz wprowadzona do 

stosowania jako obowiązująca dla określonych w niej odbiorców, w trybie przewidzianym 

przepisami Prawa energetycznego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, zwana dalej 

jako „Taryfa Dystrybucji”. 

3.5. decyzje wskazane w pkt 1.1 – 1.2 powyżej (lub decyzje je zastępujące); 

przy czym aktualnie obowiązująca Taryfa oraz IRiESDn są umieszczone na stronie internetowej 

PE, zaś aktualnie obowiązujące IRiESDp oraz IRiESP są umieszczone na stronach internetowych, 

odpowiednio, ENEA Operator S.A. i PSE S.A., a Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z tymi 

dokumentami przed zawarciem niniejszej Umowy. 

 

4. Strony są związane postanowieniami Umowy, w tym Załącznikami, Taryfą Dystrybucji, jak również 

– w wymaganym zakresie – postanowieniami IRiESP, IRiESDp, IRiESDn oraz dokumentów w nich 

przywołanych, przy czym w razie rozbieżności postanowienia Umowy i Taryfy Dystrybucji mają 

pierwszeństwo przed postanowieniami pozostałych wymienionych dokumentów. Postanowienia 

IRiESDp i IRiESP wiążą Strony w aktualnym brzmieniu zatwierdzonym przez Prezesa URE i 

opublikowanym w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez PE usług dystrybucji energii elektrycznej na 

rzecz Odbiorcy polegających na dostarczeniu energii elektrycznej do miejsc dostarczania 

wymienionych w Załączniku nr 1 (zwanych również punktami poboru energii) i zapewnieniu 

uzgodnionych parametrów energii elektrycznej w tych miejscach za wynagrodzeniem i na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie. 

 

 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

 

1. W ramach niniejszej Umowy PE zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Odbiorcy usług 

dystrybucji energii elektrycznej w miejscach dostarczania, w tym do: 

1.1. zachowania w miejscach dostarczania wymienionych w Załączniku nr 1 parametrów 

jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, o których 

mowa w Załączniku nr 2; 

1.2. dokonywania rozliczeń za świadczone przez PE usługi dystrybucji zgodnie z § 6 Umowy i 

Taryfą Dystrybucji w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym; 

1.3. przyjmowania wniosków i reklamacji od Odbiorcy dotyczących sprzedaży energii 

elektrycznej oraz rozpatrywania wniosków i reklamacji w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania; 
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1.4. udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz 

parametrów jakościowych energii elektrycznej w wysokościach określonych w Taryfie 

Dystrybucji - w terminie 30 dni od: 

1.4.1. ostatniego dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych 

obsługi odbiorców określonych w odrębnych przepisach; 

1.4.2. dnia otrzymania wniosku odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytułu 

niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w 

odrębnych przepisach, z wyłączeniem niedotrzymania parametrów 

jakościowych energii elektrycznej określających dopuszczalne czasy przerwy 

w dostarczaniu energii elektrycznej; 

1.4.3. ostatniego dnia, w którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych czasów 

przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określonych w odrębnych 

przepisach lub umowach, dla odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu 

znamionowym wyższym niż 1 kV; 

1.4.4. dnia otrzymania wniosku Odbiorcy o udzielenie bonifikaty z tytułu 

przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii 

elektrycznej określonych w odrębnych przepisach lub umowach, dla 

odbiorców przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 

kV; 

1.5. wznowienia dostaw energii elektrycznej, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające 

wstrzymanie jej dostarczania, przy czym w sytuacjach, gdy wstrzymanie nastąpiło z 

powodów leżących po stronie Odbiorcy, koszt wznowienia dostaw energii elektrycznej 

pokrywa Odbiorca zgodnie z Taryfą Dystrybucji; 

1.6. ograniczenia przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w wypadku awarii sieci 

dystrybucyjnej do niezbędnego minimum; 

1.7. opracowania, uzgodnienia i poinformowania Odbiorcy o treści planu ograniczeń – zgodnie 

z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; 

1.8. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących warunków dystrybucji 

energii elektrycznej, budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, ochrony 

przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie 

eksploatowanych przez siebie urządzeń; 

1.9. niezwłocznego informowania Odbiorcy o zauważonych wadach lub usterkach 

technicznych oraz o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość dokonania 

niewłaściwych rozliczeń lub uniemożliwiających należyte wykonanie Umowy; 

1.10. zachowania w poufności informacji poufnych zgodnie z § 12 Umowy. 

 

2. W ramach niniejszej Umowy Odbiorca zobowiązuje się do: 

2.1. terminowego dokonywania płatności na rzecz PE za świadczone usługi dystrybucji energii 

elektrycznej oraz inne usługi świadczone na rzecz Odbiorcy zgodnie z postanowieniami § 

6 Umowy; 

2.2. poboru energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej PE w miejscach dostarczania w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami, warunkami niniejszej Umowy oraz warunkami 

technicznymi; 

2.3. niezwłocznego zawiadomienia PE, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zmianie 

adresu do korespondencji określonego w Umowie, pod rygorem uznania korespondencji 

za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres; 

2.4. utrzymywania należącej do niego wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie 

technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, 

2.5. prowadzenia eksploatacji swoich obiektów, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w 

sposób umożliwiający realizację usług dystrybucji energii elektrycznej będących 

przedmiotem niniejszej Umowy, w tym także do zachowania wymaganych przepisami 

prawa i normami technicznymi odległości istniejących obiektów, urządzeń i instalacji od 

drzew, krzewów, elementów sieci dystrybucyjnej i określonych obiektów budowlanych;  
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2.6. niewprowadzania do sieci dystrybucyjnej PE energii elektrycznej, jak również 

niewprowadzania do sieci dystrybucyjnej zakłóceń definiowanych jako: przepięcia, 

migotania, zapady napięcia oraz wyższe harmoniczne, powodujące odkształcenia napięcia 

w miejscach dostarczania; 

2.7. stosowania się do zasad współpracy z PE w zakresie prowadzenia ruchu sieci 

dystrybucyjnej zgodnie z postanowieniami IRiESDn; 

2.8. dostarczania PE i bieżącego przekazywania PE i aktualizowania danych niezbędnych do 

realizacji niniejszej Umowy, w tym niezwłocznego powiadamiania PE, nie później niż w 

terminie 3 dni od uzyskania przez Odbiorcę danej informacji, o istotnych okolicznościach 

dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o: zawarciu umowy sprzedaży energii dla 

miejsca dostarczania z nowym sprzedawcą, zmianie podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe miejsc dostarczania, podjęciu przez Odbiorcę decyzji o zmianach 

sposobu eksploatacji lub czasowym wyłączeniu wszystkich lub niektórych instalacji 

odbiorczych w zakresie mającym wpływ na wolumen lub profil poboru energii elektrycznej, 

zmianie sposobu wykorzystania energii elektrycznej nabywanej na podstawie Umowie 

mającej wpływ na kwalifikację Odbiorcy jako odbiorcy końcowego dla całości lub części 

energii elektrycznej nabywanej na podstawie Umowy, wpisie Odbiorcy na listę odbiorców 

przemysłowych, zmianie przeznaczenia obiektów, do których jest dostarczana energia na 

podstawie Umowy, zauważonych nieprawidłowościach lub usterkach układu pomiarowo-

rozliczeniowego, wszelkich okolicznościach mających wpływ na treść planu ograniczeń 

opracowywanego dla Odbiorcy; 

2.9. uzgadniania z PE i nastawiania układów automatyki i zabezpieczeń na urządzeniach 

będących własnością PE zgodnie z niniejszą Umową; 

2.10. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom PE dostępu wraz z niezbędnym sprzętem, do 

elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie Odbiorcy, w celu przeprowadzenia 

prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii oraz przeprowadzenia wymaganych przez Prawo 

energetyczne kontroli, w tym odczytu licznika, sprawdzenia stanu licznika, kontroli legalności 

poboru energii elektrycznej oraz kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, jak również 

legalizacji licznika; 

2.11. niezwłocznego informowania PE o zauważonych wadach lub usterkach technicznych oraz 

o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość dokonania niewłaściwych 

rozliczeń lub uniemożliwiających należyte wykonanie Umowy; 

2.12. uzgodnienia z PE i realizacji na własny koszt oraz własnym staraniem wymiany, legalizacji, 

laboratoryjnego sprawdzenia i konserwacji układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego 

własnością Odbiorcy (jeżeli taki układ zostanie zainstalowany w trakcie obowiązywania 

Umowy); 

2.13. poniesienia kosztów sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego, reklamowanego przez Odbiorcę w przypadku, gdy w wyniku 

sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego 

stwierdzono, że wskazania nie przekraczają dopuszczalnych, określonych przez przepisy 

metrologiczne, granicznych wielkości tolerancji pomiaru; 

2.14. zabezpieczenia przed uszkodzeniem, utratą lub kradzieżą układu (systemu) pomiarowo - 

rozliczeniowego, w tym nałożonych plomb; 

2.15. ograniczania poboru energii elektrycznej w przypadkach i na zasadach określonych w § 9 

niniejszej Umowy; 

2.16. usunięcia przyczyny zakłóceń w sieci dystrybucyjnej lub awarii wraz z pokryciem szkody 

poniesionej przez PE, gdy awarię lub zakłócenia w sieci są spowodowane pracą 

urządzenia Odbiorcy; 

2.17. wnoszenia opłat za dodatkowe usługi oraz czynności świadczone przez PE na zlecenie 

Odbiorcy zgodnie z Taryfą Dystrybucji;  

2.18. powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom 

posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje; 
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2.19. uprzedniego uzgadniania z PE warunków instalowania oraz użytkowania agregatów 

prądotwórczych / jednostek wytwórczych Odbiorcy; 

2.20. dostarczania PE i bieżącego aktualizowania danych niezbędnych PE do realizacji 

niniejszej Umowy. 

 

 

§ 4 

Techniczne warunki realizacji Umowy 

 

1. Wykaz miejsc dostarczania wraz z opisem ich parametrów technicznych oraz innych danych, 

niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy, stanowi Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

2. Moc umowną, moc przyłączeniową oraz grupę taryfową, do której kwalifikowany jest Odbiorca 

zgodnie z Taryfą Dystrybucji w poszczególnych miejscach dostarczania, określa Załącznik nr 1. 

 

3. Odbiorca może zmienić moc umowną według następujących zasad:  

3.1. Moc umowna dla danego miejsca dostarczania, o której mowa w pkt 2, może zostać 

zmieniona nie częściej niż jeden raz w roku na pisemny wniosek Odbiorcy złożony do 

dnia 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym moc umowna w 

określonej wysokości ma obowiązywać. Moc umowna nie może przekroczyć wielkości 

mocy przyłączeniowej, która dla poszczególnych miejsc dostarczania została oznaczona w 

Załączniku nr 1. 

3.2. Zmniejszenie mocy umownej w danym miejscu dostarczania w trakcie roku 

kalendarzowego jest niedopuszczalne, chyba że PE na wniosek Odbiorcy wyrazi zgodę 

na dokonanie takiej zmiany, a Odbiorca zwróci PE dodatkowe koszty poniesione przez PE 

w związku z dokonaniem takiej zmiany przed końcem roku kalendarzowego; 

3.3. Jeżeli zmiana mocy umownej (tj. zmniejszenie lub zwiększenie) w danym miejscu 

dostarczania wymaga: 

3.3.1. określenia nowych warunków przyłączenia – to PE dokona zmiany mocy 

umownej nie wcześniej niż począwszy od okresu rozliczeniowego 

następującego po okresie rozliczeniowym, w którym doszło do zrealizowania 

przez Odbiorcę nowych technicznych warunków przyłączenia, 

3.3.2. dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego – to PE dokona zmiany mocy 

umownej nie wcześniej niż począwszy od okresu rozliczeniowego 

następującego po okresie rozliczeniowym, w którym stosowny układ 

pomiarowo-rozliczeniowy zostanie dostosowany na warunkach i terminach 

uzgodnionych przez Strony. 

 

4. Odbiorca może zmienić grupę taryfową według następujących zasad: 

4.1. Zmiana grupy taryfowej w odniesieniu do danego miejsca dostarczania może nastąpić na 

wniosek Odbiorcy, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. 

4.2. Zmiana grupy taryfowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującą Taryfą dystrybucji PE. 

4.3. Zmiana grupy taryfowej wymaga każdorazowo podpisania aneksu do niniejszej Umowy. 

 

5. Koszty związane z zakupem, montażem, eksploatacją, legalizacją lub badaniami laboratoryjnymi w 

zakresie elementów układów pomiarowo-rozliczeniowych, których wskazania będą podstawą do 

dokonania rozliczeń na podstawie niniejszej Umowy, ponosi ich właściciel, przy czym: 

5.1. w dniu zawarcia Umowy właścicielem wszystkich takich układów jest PE, 

5.2. jeżeli w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Odbiorcy dojdzie do uszkodzenia, 

utraty lub kradzieży całości lub części układu pomiarowo - rozliczeniowego stanowiącego 

własność PE, Odbiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez PE w 

związku z naprawą lub zakupem i instalacją nowego układu. Dotyczy to również kosztów 

wynikających z zerwania lub uszkodzenia plomb PE. W przypadku utraty lub uszkodzenia 
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układu należącego do Odbiorcy jest on zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia 

stanu umożliwiającego prawidłową realizację Umowy oraz uiszczenia na rzecz PE 

związanych z tym opłat przewidzianych w Taryfie Dystrybucji. 

 

6. Wszelkie prace przy urządzeniach pomiarowych, związane ze zdjęciem plomb, muszą być 

wykonywane w obecności upoważnionych przedstawicieli obu Stron Umowy. 

 

7. Plany remontów obiektów, urządzeń, instalacji i sieci PE w zakresie, w jakim mają wpływ na ruch i 

eksploatację sieci dystrybucyjnej, wymagają zgłoszenia Odbiorcy z co najmniej 90-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

8. Odbiorca ma prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Dla dokonania 

zmiany sprzedawcy Odbiorca zawiera z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej umowę 

sprzedaży oraz wypowiada umowę zawartą z dotychczasowym sprzedawcą. Wybrany sprzedawca 

musi mieć zawartą generalną umowę dystrybucyjną z PE. PE umożliwia Odbiorcy zmianę 

sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia poinformowania OSD o zawarciu umowy 

sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Szczegółowy tryb postępowania 

związanego ze zmianą sprzedawcy określa IRIESDn. 

 

 

§ 5 

Wyznaczanie i przekazywanie danych pomiarowych 

 

1. Ilość dostarczonej Odbiorcy energii elektrycznej będzie ustalana na podstawie wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w poszczególnych miejscach dostarczania 

wskazanych w Załączniku nr 1. Ilość energii elektrycznej dostarczonej Odbiorcy w danym okresie 

rozliczeniowym będzie równa łącznej ilości energii elektrycznej pobranej we wszystkich miejscach 

dostarczania w tym okresie rozliczeniowym. 

 

2. W rozliczeniach dotyczących miejsc dostarczania, w których Odbiorca jest zasilany poprzez 

własne transformatory z układem pomiarowo-rozliczeniowym zainstalowanym po stronie dolnego 

napięcia transformatora, wielkość pobranej mocy i energii elektrycznej powiększa się o wielkości 

strat mocy i energii w transformatorach. Straty jałowe energii elektrycznej czynnej i biernej 

transformatora przyjmuje się w wysokości równej: a)  iloczynowi liczby dni okresu rozliczeniowego i 

jałowych strat energii czynnej w ciągu doby, obliczonych na podstawie dokumentacji techniczno-

ruchowej transformatora, b)  iloczynowi liczby dni okresu rozliczeniowego i jałowych strat energii 

biernej w ciągu doby, obliczonych na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej transformatora. 

W przypadku, gdy czas użytkowania transformatora jest krótszy od okresu rozliczeniowego, 

wielkość start jałowych ulega proporcjonalnemu obniżeniu. 

 

3. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania 

odczytu przez PE, ilość energii dostarczonej w danym okresie rozliczeniowym zostanie 

wyznaczona szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z 

analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego, a w przypadku dokonania w 

instalacjach Odbiorcy istotnych zmian po zakończeniu analogicznego okresu rozliczeniowego z 

roku poprzedniego – z ostatniego okresu rozliczeniowego. 

 

4. PE na żądanie Odbiorcy udostępni dane pomiarowe z układów pomiarowo – rozliczeniowych oraz 

zapewni przedstawicielom Odbiorcy – na uprzedni wniosek Odbiorcy zgłoszony z co najmniej 1-

dniowym wyprzedzeniem – możliwość osobistej weryfikacji wskazań układów pomiarowych w 

miejscu ich zainstalowania. 

 

§ 6 
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Rozliczenia 

 

1. PE będzie rozliczać Odbiorcę za usługi dystrybucji na podstawie: (i) ustalonych w Taryfie 

Dystrybucji cen i stawek opłat wyznaczonych dla poszczególnych stref czasowych i grupy 

taryfowej, do której kwalifikowany jest Odbiorca w poszczególnych miejscach dostarczania oraz 

(ii) na podstawie rzeczywistej ilości energii elektrycznej pobranej przez Odbiorcę w danym okresie 

rozliczeniowym, ustalonej w sposób określony w § 5. 

 

2. Ilość energii elektrycznej oraz moc podlegająca rozliczeniom z tytułu świadczonych usług 

dystrybucji będzie wyznaczana z dokładnością do 1 kWh, 1 kVarh i 1 kW, a w przypadku 

należności z dokładnością do 1 gr. 

 

3. Kontrola poboru mocy odbywa się oddzielnie dla każdego miejsca dostarczania (punktu poboru 

energii). Pobór mocy w danym miejscu dostarczania ponad moc umowną w okresie rozliczeniowym, 

będzie rozliczany jako dziesięciokrotność maksymalnej nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną 15-

sto minutową, wyznaczanych jako maksymalne w cyklach godzinowych. Tak określona nadwyżka 

mocy pobranej w danym punkcie odbioru zostanie rozliczona zgodnie z Taryfą Dystrybucji. 

 

4. Opłata abonamentowa pobierana jest dla każdego miejsca dostarczania w pełnej wysokości, 

niezależnie od dnia miesiąca, w którym zawarto lub rozwiązano niniejszą Umowę. 

 

5. Odbiorca jest objęty rozliczeniami za ponadumowny pobór energii biernej we wszystkich 

miejscach dostarczania określonych w Załączniku nr 1, niezależnie od poziomu napięcia w 

miejscach dostarczania. Zasady rozliczania za ponadumowny pobór energii biernej określa 

Załącznik nr 2. 

 

6. Stosowane w rozliczeniach ceny i stawki opłat za usługi dystrybucyjne określone są w Taryfie 

Dystrybucji jako kwoty netto, które zostaną powiększone o podatek od towarów i usług według 

przepisów prawa obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.  

 

7. Stosowane w rozliczeniach ceny, stawki opłat oraz warunki świadczenia usług dystrybucji zmieniać 

się będą zgodnie ze zmianami tych cen i stawek w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie 

Dystrybucji, przy czym: 

7.1. PE poinformuje Odbiorcę o zmianie cen i stawek opłat w Taryfie Dystrybucji w ciągu 

jednego okresu rozliczeniowego od dnia zaistnienia tej zmiany; 

7.2. wprowadzenie zmienionej Taryfy Dystrybucji do stosowania następuje w terminie 

określonym przez Prezesa URE w decyzji o zatwierdzeniu tej taryfy, nie wcześniejszym niż 

po upływie 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania w Biuletynie Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

 

8. Należności z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy są 

rozliczane w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom 

kalendarzowym. 

 

9. Faktury za dystrybucję energii elektrycznej wystawiane będą przez PE na rzecz Odbiorcy nie później 

niż do 7 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Taryfie Dystrybucji i będą 

dostarczane w formie elektronicznej na adres: ……………………. 

 

10. Należności objęte odpowiednimi fakturami lub fakturami korygującymi będę regulowane w formie 

przelewu na rachunek bankowy podany na wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury, z wyłączeniem sytuacji gdy data płatności odpowiedniej faktury ustalona w 

sposób ustalony powyżej będzie przypadała w terminie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania 
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faktury przez Odbiorcę – w takim wypadku faktura powinna być opłacona w ciągu 7 dni od daty jej 

otrzymania przez Odbiorcę. Za datę dokonania zapłaty przez Odbiorcę uważa się dzień wpływu 

należności na rachunek bankowy PE wskazany na fakturze. Wniesienie reklamacji nie zwalnia 

Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 

 

11. Płatności następować będą w PLN (polskich złotych). 

 

12. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń wystąpi nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet 

płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 

Żądanie zwrotu nadpłaty musi pod rygorem nieważności zostać przekazane PE w formie pisemnej 

na adres korespondencyjny PE wskazany w Umowie oraz zawierać wskazanie numeru konta 

bankowego Odbiorcy, na który PE powinien zwrócić nadpłatę. 

 

13. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien znajdować się na tzw. białej liście 

podatników (zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz niektórych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1018) w dniu zlecenia przelewu. W razie 

stwierdzenia przez podmiot zobowiązany do uiszczenia należności rozbieżności w tym zakresie, 

płatność nie zostanie dokonana na numer rachunku podany na fakturze Strona, która wystawiła 

fakturę, będzie zobowiązana do wskazania prawidłowego rachunku bankowego znajdującego się 

na białej liście podatników. W tym wypadku bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia ulega 

wydłużeniu o okres równy liczbie dni liczonych od dnia otrzymania informacji o powyższej 

rozbieżności do dnia doręczenia informacji o prawidłowym rachunku znajdującym się na białej 

liście podatników. 

 

14. Jeżeli przedmiot Umowy obejmuje towary / usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o 

podatku od towarów i usług, podlegające obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności, wystawca faktury na wystawionych fakturach umieści obowiązkowe oznaczenie 

„mechanizm podzielonej płatności”. W razie niedopełnienia tego obowiązku przez Stronę 

wystawiającą fakturę i poniesienia przez Stronę dokonującą płatności sankcji podatkowych 

związanych z nieprawidłową zapłatą przez niego błędnie wystawionej faktury, Strona wystawiająca 

fakturę zobowiązuje się do wyrównania drugiej Stronie, całości szkody powstałej w wyniku 

ustalenia ewentualnego zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na 

Stronę dokonującą płatności przez organ podatkowy, w kwotach wynikających z rozstrzygnięć 

organu podatkowego. 

 

15. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, wynikających z Umowy Strony mają prawo do 

naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

 

§ 7 

Standardy jakościowe 

 

1. PE zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej do miejsc dostarczania energii elektrycznej 

określonych w Załączniku Nr 1 zgodnie ze standardami jakościowymi określonymi w Prawie 

Energetycznym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego oraz w niniejszej Umowie. 

 

2. Uzgodnione przez Strony Umowy parametry jakościowe energii elektrycznej oraz standardy 

jakościowe obsługi odbiorców określa Załącznik Nr 2. 

 

§ 8 
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Odpowiedzialność Stron za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie Umowy 

 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne 

działania.  

 

2. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest 

ograniczona do rzeczywistych szkód, z wyłączeniem utraconych korzyści. 

 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie świadczonych usług 

dystrybucji przez PE, Strony w pierwszej kolejności przystąpią do wspólnej procedury ustalenia 

wielkości szkody rzeczywistej i - w zakresie szkody, która nie zostanie pokryta bonifikatami 

określonymi w Taryfie Dystrybucji - wyznaczenia należnej rekompensaty za poniesione przez 

Odbiorcę szkody według następujących zasad: 

3.1. Strony powołają czteroosobowy zespół (po 2 przedstawicieli każdej Strony), którego 

zadaniem będzie ustalenie wysokości szkody rzeczywistej; 

3.2. zespół, o którym mowa w pkt 3.1 powyżej w terminie 10 dni od jego powołania sporządzi 

protokół z ustaleń dotyczących wielkości szkody rzeczywistej i wielkości należnej 

rekompensaty; 

3.3. w przypadku braku porozumienia, co do zakresu szkody lub wysokości rekompensaty, 

Strony zastosują procedurę dotyczącą rozstrzygania spraw spornych zgodnie z § 10 

niniejszej Umowy. 

 

4. PE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, o ile 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynikało z: 

4.1. planowych i nieplanowych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, pod warunkiem, że 

przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie będą trwały dłużej niż to wynika z 

dopuszczalnych wielkości określonych w Załączniku nr 2;  

4.2. ograniczeń, wprowadzanych na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących na 

wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie Energetycznym; 

4.3. awarii w sieci dystrybucyjnej wywołanej przez obiekty, instalacje, sieci lub urządzenia 

Odbiorcy lub w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przez Odbiorcę urządzeń 

energetycznych, o których mowa w Załączniku nr 3; 

4.4. awarii obiektów, instalacji, sieci lub urządzeń Odbiorcy uniemożliwiających realizację 

zobowiązań PE; 

4.5. wstrzymania dostaw energii elektrycznej w przypadkach, o których mowa w § 9 poniżej. 

 

5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte Umowy było spowodowane działaniem siły 

wyższej, które uniemożliwiło Stronie realizację jej zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym 

przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, 

którego wystąpienia oraz skutków dla wykonania Umowy nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części na stałe lub na 

pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności Stron. 

 

6. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania się o zaistnieniu 

okoliczności mogących mieć wpływ na ograniczenie w wykonaniu niniejszej Umowy. 

 

7. Jeżeli ograniczenie w wykonaniu Umowy przez PE w danym miejscu dostarczania, z przyczyn 

podanych w pkt 4 lub pkt 5, będzie trwało dłużej niż 14 dni kalendarzowych, licząc od daty 

wystąpienia ograniczenia, Strony Umowy przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia 

warunków dalszej realizacji niniejszej Umowy. 
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8. W przypadku powstania po stronie Odbiorcy zadłużenia przekraczającego okres 21 dni od terminu 

płatności, o wartości przewyższającej kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 

Odbiorca zobowiązuje się do ustanowienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego 

żądania od PE zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie: 

8.1. kaucji na rachunku PE do wysokości ____ złotych; lub 

8.2. przedpłaty na dokonanie dostawy energii elektrycznej do wysokości ____ złotych; lub 

8.3. poręczenia lub gwarancji od instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej, o ratingu 

zewnętrznym nie gorszym niż rating inwestycyjny (BBB-) do wysokości ____ złotych, 

8.4. weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zabezpieczającego całą kwotę zadłużenia 

oraz przewidywanej przyszłej należności jednomiesięcznej oszacowanej jako średnia z 

miesięcznych należności z ostatnich 12 miesięcy obowiązywania umowy; 

według wyboru Odbiorcy, przy czym wszystkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem, 

utrzymaniem i zwolnieniem zabezpieczeń, o których mowa powyżej, obciążają Odbiorcę. 

 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 8 i nieustanowienia przez Odbiorcę w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, PE 

przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, ze skutkiem na dzień doręczenia Odbiorcy 

oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 

 

 

§ 9 

Wstrzymanie i wznowienie dostaw energii elektrycznej oraz ograniczenia w dostawach  

i poborze energii elektryczne 

 

1. Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej może nastąpić w przypadku: 

1.1. gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną lub świadczenie usługi 

dystrybucji co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności pomimo upływu 

dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego w oświadczeniu przedsiębiorstwa 

energetycznego (wybranego sprzedawcy lub PE) o zamiarze wstrzymania dostarczania 

energii elektrycznej, przy czym PE nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z 

takiego wstrzymania; 

1.2. stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej lub w przypadku, gdy instalacja 

elektryczna znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, 

zdrowia lub środowiska – w takim wypadku PE może obciążyć Odbiorcę opłatami 

przewidzianymi w Taryfie Dystrybucji; 

1.3. braku zgody Odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-

rozliczeniowego, służącego do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną, 

instalowanego przez PE zgodnie z zasadami art. 6a ustawy Prawo Energetyczne; 

przy czym wstrzymanie dostarczania energii z przyczyn, o których mowa powyżej, nie oznacza 

rozwiązania Umowy. Odbiorca jest zobowiązany do regulowania opłat stałych wynikających z 

Taryfy Dystrybucji, w okresie wstrzymania dostawy, o ile nie nastąpi rozwiązanie Umowy. 

 

2. Wznowienie dostaw następuje po ustaniu przyczyn wstrzymania, przy czym PE może uzależnić 

wznowienie dostaw energii elektrycznej, wstrzymanych z powodu nielegalnego poboru energii 

elektrycznej, od wykonania zaleceń technicznych, eliminujących przyczyny nielegalnego poboru 

energii elektrycznej. 

 

3. PE (jako OSD) będzie opracowywać dla Odbiorcy i corocznie aktualizować plany wprowadzania 

ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej zgodnie z postanowieniami Prawa 

Energetycznego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w 

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (lub przepisów zastępujących ten akt) oraz 
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informować Odbiorcę o obowiązujących go planach ograniczeń. W dniu zawarcia Umowy 

Odbiorcę obowiązuje plan ograniczeń wskazany w Załączniku nr 3, zaś moc bezpieczna wynosi 

…. MW. Odbiorca jest zobowiązany do przekazywania PE wszelkich informacji mogących mieć 

wpływ na treść planu ograniczeń, jak również wszelkich zauważonych wadach przesłanego planu 

ograniczeń, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości. 

 

4. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w pkt 3 powyżej, Odbiorca jest 

zobowiązany do stosowania się do wprowadzonych ograniczeń na zasadach wskazanych w tych 

przepisach oraz w obowiązującym Odbiorcę planie ograniczeń. 

 

§ 10 

Rozstrzyganie spraw spornych 

 

1. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy Stronami wynikającego lub 

pozostającego w związku z niniejszą Umową, Strony będą próbować przez okres 30 

(trzydziestu) dni rozstrzygnąć taki spór w drodze wspólnych rokowań, przy czym powyższy 

termin będzie liczony od dnia nadania wezwania do przystąpienia do rokowań przesyłką 

poleconą. 

 

2. Z wyłączeniem sporów, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami podlegają 

rozstrzygnięciu przez Prezesa URE, jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w przeciągu 

trzydziestu (30) dni, spór będzie rozstrzygany przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca 

siedziby pozwanego. 

 

3. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron Umowy od 

wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Okres obowiązywania Umowy, zmiany i renegocjacje Umowy 

 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia ……………………… r. 

Strony potwierdzają, iż świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez PE na rzecz 

Odbiorcy na zasadach opisanych w niniejszej Umowie odbywa się od dnia ………………….. r. 

Strony potwierdzają, iż usługi wykonane w okresie od ………………….. r. do dnia zawarcia 

niniejszej Umowy zostały przez PE zrealizowane w należyty sposób i Odbiorca nie zgłasza 

żadnych roszczeń z tytułu świadczenia usług energii elektrycznej w opisanym wyżej okresie. 

 

3. W przypadku zmian przepisów prawa, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają Stronie 

realizację jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bądź wpływają na koszt dystrybucji 

energii elektrycznej na podstawie niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do bezzwłocznego 

podjęcia i prowadzenia w dobrej wierze renegocjacji niniejszej Umowy w celu dostosowania jej 

postanowień. 

 

4. Z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, zmiany lub 

uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnego aneksu do 

Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

5. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.  

 

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez PE, PE prześle propozycję nowych warunków 
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świadczenia usług dystrybucji, o ile Odbiorca nadal będzie spełniał warunki do zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucji.  

 

7. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia w poniższych przypadkach: 

7.1. istotnego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało usunięte 

w ciągu 30-tu dni od otrzymania od drugiej Strony pisemnego zawiadomienia 

zawierającego: 

7.1.1. stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy; 

7.1.2. określenie istotnych szczegółów naruszenia; 

7.1.3. żądanie usunięcia wymienionych naruszeń. 

7.2. cofnięcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesji lub uchylenia decyzji 

umożliwiających realizację niniejszej Umowy; 

7.3. niezastosowania się przez jedną ze Stron do orzeczenia wydanego przez sąd lub 

ostatecznej decyzji Prezesa URE związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

 

8. Nadto, PE może wypowiedzieć Umowę w przypadku i na zasadach określonych w § 8.9 oraz w 

przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w § 9.1. 

 

9. W przypadku rozwiązania Umowy Odbiorca jest zobowiązany umożliwić dokonanie demontażu 

układu pomiarowo-rozliczeniowego należącego do PE oraz uregulować wszystkie wynikające z 

Umowy względem PE należności. 

 

§ 12 

Poufność 

 

1. Informacje techniczne lub handlowe dostarczone jednej Stronie przez drugą Stronę w jakiejkolwiek 

postaci lub formie lub uzyskane w inny sposób w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej 

Umowy, w tym również informacje wyraźnie oznaczone przez jedną ze Stron jako tajemnica 

przedsiębiorstwa, mają charakter poufny, w związku z czym Strona, która uzyskała takie informacje 

nie może bez zgody drugiej Strony przekazywać takich informacji osobom trzecim, publikować ani 

ujawniać ich w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat po jej 

wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

 

2. Strona otrzymująca lub uzyskujące informacje poufne zachowa je w poufności i będzie stosować w 

odniesieniu do nich na własny koszt środki bezpieczeństwa oraz poziom staranności nie mniejszy 

niż ten, który stosuje wobec swoich własnych informacji poufnych stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

 

3. Strona otrzymująca informacje poufne zapewni, że ich ujawnienie będzie ograniczone do tych 

pracowników, konsultantów, członków organów i profesjonalnych doradców Strony otrzymującej 

informacje poufne lub podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Strona, 

którym wiedza taka jest niezbędna dla zawarcia i realizacji Umowy i którzy zobowiążą się do 

nieujawniania takich informacji podmiotom trzecim.  

 

4. Postanowienia niniejszego § 12 nie stoją na przeszkodzie ujawnieniu przez Stronę informacji 

poufnych bez zgody drugiej Strony w następujących przypadkach: 

4.1. informacja ta należy do informacji powszechnie znanych, 

4.2. ujawnienie informacji wymagane jest na podstawie powszechnie, bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, 

4.3. informacja ta jest ujawniana pracownikowi, podwykonawcy lub profesjonalnemu doradcy 

Strony, który jest związany klauzulą poufności o treści która zapewnia ochronę informacji 

poufnych na poziomie nie niższym niż postanowienia niniejszego § 12. 
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5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Strona ujawniająca informacje poufne 

osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie wskutek 

ujawnienia lub upublicznienia informacji poufnych przez te podmioty. 

 

  § 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Strony Umowy zobowiązane są do bezzwłocznego przekazywania sobie informacji mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo osób oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze 

Stron. 

 

2. Strona nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej Umowy, w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony. W 

przypadku przekształcenia albo restrukturyzacji (tj. połączenia lub podziału) jednej ze Stron ich następcy 

prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnio obowiązującym brzmieniu bez potrzeby uzyskiwania 

zgody drugiej Strony, przy czym Strona zamierzająca dokonać przekształcenia albo restrukturyzacji (tj. 

połączenia lub podziału) jest obowiązana:  

2.1. niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o: podjęciu stosownych uchwał przez 

zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy danej Strony oraz o 

dokonaniu przez sąd rejestrowy odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, 

2.2. niezwłocznie przekazać drugiej Stronie wszelkie inne informacje, które mogą być 

konieczne do zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego wykonywania Umowy. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

energetyczne, rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu cywilnego 

jak również inne dokumenty wymienione w § 1 niniejszej Umowy. 

 

4. Pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy w mocy pozostają zobowiązania Stron do zapłaty 

należności wynikających z tytułu niniejszej Umowy, które powstały przed dniem rozwiązania lub 

wygaśnięcia Umowy.  

 

5. Odbiorca oświadcza, że wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą rezerwowym w rozumieniu art. 3 

pkt 29a) ustawy Prawo Energetyczne, zapewniającym Odbiorcy sprzedaż rezerwową w rozumieniu 

art. 3 pkt 6b ustawy Prawo Energetyczne, jest Ciech Soda Polska S.A. Odbiorca może dokonać 

zmiany wybranego sprzedawcy rezerwowego, wskazując nowego wybranego przez siebie 

sprzedawcę rezerwowego spośród sprzedawców energii elektrycznej, którzy zawarli z PE 

generalną umowę dystrybucji. Odbiorca upoważnia PE, jako operatora systemu dystrybucyjnego, 

do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy – na wypadek wygaśnięcia lub zaprzestania 

wykonywania sprzedaży energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z wybranym sprzedawcą – umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej 

zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym wyżej sprzedawcą 

rezerwowym, przy czym PE może być drugą stroną czynności prawnej dokonywanej na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego w niniejszym postanowieniu.  

 

6. …………………. niniejszym oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy nie posiada statusu 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 

7. CIECH Soda Polska S.A. niniejszym oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy posiada 

status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
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8. CIECH Soda Polska S.A. niniejszym zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić  

……………………………. w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

określonego w ustępie powyżej. 

 

9. Strony wskazują następujące adresy korespondencyjne i osoby do kontaktu dla każdej ze Stron 

wraz ze wskazaniem zakresu kompetencji osób kontaktowych: 

 

9.1. PE: CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław; osoba do kontaktu:  

Odpowiedzialny za gospodarkę energetyczną:  
………………………………………… 
Realizacja umowy:  
…………………………………………  

 

9.2.  ……………………………………………………………… Inowrocław; osoba do kontaktu:  

……………………………………………… 
…………………………………………  
 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

11. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 Opis techniczny i parametry techniczne miejsc dostarczania; 

Załącznik nr 2 Parametry jakości energii elektrycznej i standardy obsługi odbiorców oraz 

zasady rozliczania za ponadumowny pobór energii biernej; 

Załącznik nr 3 Plan ograniczeń; 

Załącznik nr 4 Klauzule Umowne Grupy CIECH. 

 

 

CIECH Soda Polska S.A.: 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

______________________________ 
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Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

 

Załącznik nr 1  

do Umowy nr …………./2022 dystrybucji energii elektrycznej  

zawartej pomiędzy  

Ciech Soda Polska S.A.   

a ………………………….  

 

OPIS TECHNICZNY I PARAMETRY TECHNICZNE MIEJSC DOSTARCZANIA 

 

Stan na dzień  …………… r. 

 

1. Nazwa i adres Odbiorcy…………………………………….,  

…………………………………….. 

2. Adres miejsc dostarczania:  …………………………………….. 

3. Dane techniczne dotyczące poszczególnych miejsc dostarczania: 

 

P
rz

y
łą

c
z
e

 

Napięci
e 

zasilani
a [kV] 

 
 

Nr / nazwa linii 

Nr / 
nazwa 
stacji 

transfor
matoro

wej 
Odbiorc

y 

Rodzaj linii 
(napowietrzna, 

kablowa, 
napow. - kabl.) 

Dane linii zasilającej Rodzaj i nastawienie zabezpieczeń u: 

Typ Dł. [m] Przekrój 
[mm2] 

Ciech Soda Polska 
S.A.  
(PE) 

Odbiorcy 

1.           

4. Granica własności pomiędzy siecią dystrybucyjną a obiektami, instalacjami i urządzeniami Odbiorcy:  

 
Lp. 

Nazwa miejsca 
dostarczania (MD) 

Numer miejsca 
dostarczania 

(MD) 
Granica własności  

Własność układu 
pomiarowo - 

rozliczeniowego 

1.      

2.      

 

5. Moc umowna, grupa taryfowa, tangens φ dla poszczególnych miejsca dostarczania (MD) 

Strony uzgadniają, że moc umowna dla każdego przyłącza (miejsca dostarczania) nie może być wyższa od mocy przyłączeniowej i niższa od mocy 

odpowiadającej 20% znamionowego prądu przekładników prądowych. Wartość współczynnika tangens φ będzie ustalana w oparciu o wskazania układów 
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Załącznik nr 2 

do Umowy nr PE-D/001/2022 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej 

pomiędzy Ciech Soda Polska S.A. a ………………. 

 

PARAMETRY JAKOŚCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW 

ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ZA PONADUMOWNY  

POBÓR ENERGII BIERNEJ 

 

§ 1 

Parametry jakościowe energii elektrycznej 

1. PE zobowiązuje się do dotrzymania w miejscach dostarczania energii elektrycznej standardów 

jakościowych energii elektrycznej, zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (lub aktem prawnym zastępującym ten akt) parametrów 

jakościowych energii elektrycznej, a w szczególności: 

1.1.  wartość średnia częstotliwości, mierzonej przez 10 sekund w miejscach przyłączenia, powinna 

być zawarta w przedziale: 

1.1.1. 50 Hz + 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia; 

1.1.2. 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia; 

1.2. w każdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia 

zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń: ±10% napięcia znamionowego. 

Warunkiem utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczonej przez PE w 

granicach określonych powyżej jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy 

umownej przy współczynniku tgφ nie większym niż 0,33. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa przewidujących w 

sposób bezwzględny odmienny maksymalny czas trwania przerw w dostarczaniu energii do 

określonych grup odbiorców, dopuszczalny łączny  czas trwania wyłączeń awaryjnych w sieci 

dystrybucyjnej PE, liczony dla poszczególnych wyłączeń od momentu zgłoszenia PE przez 

Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia, ustalony przez Strony Umowy nie może 

przekroczyć w danym miejscu dostarczania w ciągu roku 14 dni (uwzględniając na potrzeby 

obliczania maksymalnego czasu trwania przerw w ciągu roku sumę czasów trwania przerw 

jednorazowych wyłącznie długich i bardzo długich, tj. trwających powyżej 3 minut i nie dłużej niż 24 

godziny), zaś czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie energii nie może przekroczyć  24 

godzin, przy czym: 

2.1. do okresu przerw w dostawie nie zalicza się czasu trwania wyłączeń awaryjnych 

wywołanych przez urządzenia elektroenergetyczne Odbiorcy bądź spowodowane jego 

działaniem oraz ograniczeń wprowadzanych na postanowień IRiESDn, IRiESDp lub 

IRiESP; 

2.2. w sieci dystrybucyjnej PE mogą występować nieprzewidziane, krótkotrwałe zakłócenia (30 

ms) w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikające z działania automatyki sieciowej i 

przełączeń ruchowych; zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowane ww. 

przyczynami, nie są przerwami w ciągłości dostawy energii elektrycznej; 

2.3. z uwagi na zasilanie obiektów instalacji Odbiorcy z sieci PE przez mechanizm SZR mogą 

występować krótkotrwałe zaniki napięcia (do 10 sekund) przy przełączaniu na zasilanie 

rezerwowe oraz planowe uzgadniane z Odbiorcą wyłączenia służące przywracaniu 

zasilania podstawowego (do 5 minut). 
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§ 2 

Standardy obsługi odbiorców 

1. PE zobowiązuje się do zachowania standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w 

ustawie Prawo Energetyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (lub aktem 

prawnym zastępującym ten akt), w tym do: 

1.1. przyjmowania od Odbiorcy przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących 

dostarczania energii elektrycznej z sieci; 

1.2. bezzwłocznego przystępowania do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej 

spowodowanych nieprawidłową pracą sieci; 

1.3. udzielania odbiorcom, na ich żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci; 

1.4. powiadamiania z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie 

planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie: 

1.4.1. ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych 

lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie – w odniesieniu do 

miejsc dostarczania, w których Odbiorca jest zasilany z sieci o napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 1 kV, 

1.4.2. indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego 

środka komunikowania się – w odniesieniu do miejsc dostarczania, w których 

Odbiorca jest zasilany z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV; 

1.5. informowania na piśmie z co najmniej: 

1.5.1. tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu 

znamionowym wyższym niż 1 kV o zamierzonej zmianie nastawień w 

automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na 

współpracę ruchową z siecią, 

1.5.2. rocznym wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu 

znamionowym nie wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania urządzeń i 

instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu 

prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków 

funkcjonowania sieci, 

1.5.3. 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorców zasilanych z sieci o napięciu 

znamionowym wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania urządzeń i 

instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu 

prądów zwarcia lub zmianie innych warunków funkcjonowania sieci; 

1.6. odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci w celu umożliwienia 

bezpiecznego wykonania, przez Odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze 

oddziaływania tej sieci; 

1.7. nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnej Taryfy 

Dystrybucji; 

1.8. rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia 

reklamacji, z wyłączeniem spraw określonych w pkt 1.9, które są rozpatrywane w terminie 

14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów; 

1.9. na wniosek Odbiorcy, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, dokonywania 

sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z 

sieci, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. W przypadku zgodności zmierzonych 

parametrów ze standardami określonymi w przepisach prawa i Umowie koszty 

sprawdzenia i pomiarów ponosi Odbiorca na zasadach określonych w Taryfie Dystrybucji 

PE; 
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1.10. na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, udzielania 

bonifikat w wysokości określonej w Taryfie Dystrybucji za niedotrzymanie parametrów 

jakościowych energii elektrycznej. 

 

§ 2 

Zasady rozliczania za ponadumowny pobór energii biernej 

1. Przez ponadumowny pobór energii biernej przez Odbiorcę rozumie się ilość energii elektrycznej 

biernej odpowiadającą:  a) współczynnikowi mocy tgφ wyższemu od umownego współczynnika 

tgφ0 (niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość 

odpowiadającą wartości współczynnika tgφ0, lub b) indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy 

braku poboru energii elektrycznej czynnej, lub c) pojemnościowemu współczynnikowi mocy 

(przekompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego 

poboru. 

2. Opłacie podlega, w okresie rozliczeniowym, ponadumowny pobór energii biernej, określony jako 

nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tgφ0 – gdy tgφ > tgφ0, 

zmierzona w strefach, w których jest prowadzona kontrola poboru tej energii lub całodobowo w 

zależności od rodzaju zainstalowanego układu pomiarowego. 

3. Umowny współczynnik tgφ0 wynosi 0,33. 

4. Wartość współczynnika mocy tgφ określa się jako iloraz energii biernej pobranej całodobowo lub w 

strefach czasowych, w których jest dokonywana kontrola poboru energii biernej w [Mvarh] lub 

[kvarh] i energii czynnej pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, z wyjątkiem przypadków 

występowania szybkozmiennych obciążeń mocą bierną. 

5. Opłatę za nadwyżkę energii biernej pobranej ponad ilość wynikającą ze współczynnika tgφ0 w 

okresie rozliczeniowym, o której mowa w pkt. 1. lit. a) powyżej, całodobowo lub dla stref 

czasowych, w których jest prowadzona kontrola poboru tej energii, oblicza się według wzoru: 

                                             

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Ob – opłatę za nadwyżkę energii biernej w [zł]; 

k – współczynnik krotności równy: (a) 0,5 dla miejsc dostarczania na wysokim napięciu, (b) 1 dla 

miejsc dostarczania na średnim napięciu i (c) 3 dla miejsc dostarczania na niskim napięciu; 

Crk – cenę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) Prawa energetycznego, 

obowiązującą w dniu zatwierdzenia Taryfy Dystrybucji, wyrażoną  w [zł/MWh]; 

tgφ  – współczynnik mocy wynikający z pobranej energii biernej; 

tgφ0 – umowny współczynnik mocy określony w pkt 3 powyżej; 

A – energię czynną pobraną całodobowo lub dla strefy czasowej, w której prowadzona jest kontrola 

poboru energii biernej, wyrażoną w [MWh]. 

6. Przy występowaniu szybkozmiennych obciążeń mocą bierną, rozliczanie ponadumownego poboru 

energii biernej ponad wartość współczynnika tgφ0 przeprowadzane jest na podstawie 

bezpośredniego pomiaru nadwyżki energii biernej. Opłata w okresie rozliczeniowym naliczana jest 

zgodnie z pkt 5. z uwzględnieniem współczynnika tgφ, ustalonego według następującego wzoru: 
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

∆Eb – nadwyżkę energii biernej wykazanej przez urządzenie pomiarowe w okresie rozliczeniowym, 

wyrażoną w [Mvarh] lub [kvarh]; 

A – energię czynną pobraną całodobowo lub dla strefy czasowej, w której prowadzona jest kontrola 

poboru energii biernej, wyrażoną w [MWh] lub [kWh], 

tgφ0 – umowny współczynnik mocy określony w pkt 3 powyżej. 

7. Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym opłatę wynikającą z iloczynu całej ilości energii biernej, 

o której mowa w pkt 1. lit. b) i c) i wskazanego w pkt 5 współczynnika krotności „k” oraz ceny 

energii elektrycznej w [zł/MWh] lub [zł/kWh], o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, 

obowiązującej w dniu zatwierdzenia Taryfy Dystrybucji. 

8. Opłatę za ponadumowny pobór energii biernej oblicza się oddzielnie dla każdego miejsca 

dostarczania. 

9. W przypadku, gdy konfiguracja sieci oraz miejsce zainstalowania układów pomiarowo-

rozliczeniowych nie odwzorowują rzeczywistych rozpływów mocy oraz energii biernej pobieranej 

lub oddawanej do sieci PE, wielkość energii biernej podlegającą rozliczeniu ustala się na 

podstawie odpowiednich pomiarów właściwych dla miejsca dostarczania, przeprowadzonych przez 

PE, odbiorcę lub niezależną jednostkę, w sposób przez nie uzgodniony. 

10. Odbiorca pobierający energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania objętych sumującym 

układem pomiarowo-rozliczeniowym rozliczany jest za zwiększony pobór energii biernej odrębnie 

dla tych miejsc dostarczania. Jeśli warunki poboru energii biernej dla poszczególnych miejsc 

dostarczania nie są zróżnicowane w stopniu uzasadniającym przeprowadzenie odrębnych 

rozliczeń dla każdego miejsca dostarczania, PE może dokonywać rozliczeń łącznie dla wszystkich 

miejsc dostarczania objętych sumującym układem pomiarowo-rozliczeniowym. 

 

Przedsiębiorstwo energetyczne:                                                                    Odbiorca: 

 

 

 
 

----------------------------------------------                                      -------------------------------------- 
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Załącznik nr 3 

do Umowy nr PE-D/001/2022 sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji 

zawartej pomiędzy Ciech Soda Polska S.A. a ……………… 

 

Plan ograniczeń; 

 

Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

Okres obowiązywania:   okres obwiązywania umowy 

Moc umowna:    …. kW 

Moc minimalna:  …… kW 

Stopień 
zasilania 

Maksymalny pobór mocy 
elektrycznej w danym stopniu 

zasilania [MW] *) 

Efekty ograniczeń [MW] 

w stopniu zasilania Narastająco 

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
   

16 
   

17 
   

18 
   

19 
   

20 
   

Uwagi:      

      
*) Wymienione wartości mocy obowiązują dla szczytu porannego w 
godzinach 6:01 - 14:00,    
szczytu wieczornego w godzinach 14:01 - 22:00 oraz w strefie pozaszczytowej w 
godzinach 22:01 - 6:00  

 

     Przedsiębiorstwo energetyczne:                                                                    Odbiorca: 

 

 

………………………………………………                                            ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

 

____________________________________________________________________________ 

Strona 21 z 28 

Załącznik nr 10  

KLAUZULE UMOWNE GRUPY CIECH 

 

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE 

§ 1 

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego załącznika („Załącznik”) podanym poniżej wyrażeniom, zaczynającym się dużymi literami, 
nadaje się poniższe znaczenie uwzględniając fakt, iż definicje w liczbie pojedynczej mają odpowiednie znaczenie 
w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, przy czym zasadę tę stosuje się odpowiednio do pojęć zdefiniowanych 
w tekście Załącznika: 

 

1.  CIECH spółka (spółki) z Grupy CIECH, która zawiera umowę z Kontrahentem, do 
której niniejsze Klauzule Umowne Grupy CIECH zostały załączone; 

2.  Grupa CIECH  CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki, wobec których CIECH S.A. 
jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), w tym 
CIECH oraz wszelkie podmioty, które są podmiotami powiązanymi z CIECH 
S.A. w rozumieniu tejże ustawy; 

3.  Klauzula 
Antykorupcyjna 

klauzula wskazana w § 3; 

4.  Klauzula Braku 
Konfliktu Interesów 

klauzula wskazana w § 2; 

5.  Kontrahent podmiot, z których CIECH zawarł Umowę, wskazany w komparycji tej 
Umowy, do której jako załącznik Strony załączyły Załącznik; 

6.  Umowa 

(Przedmiot Umowy) 

umowa (odpowiednio jej przedmiot) zawarta między CIECH a 
Kontrahentem, do której Strony załączyły niniejszy Załącznik wraz z 
umowami wykonawczymi zawartymi na jej podstawie (o ile ma 
zastosowanie);  

7.  Strona CIECH lub Kontrahent. 

 
 
ROZDZIAŁ II - REGULACJE ANTYKORUPCYJNE GRUPY CIECH 

 

§ 2 

KLAUZULA BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW 

1. Przez „Konflikt Interesów” należy rozumieć sytuację pozostawania przez udziałowców, wspólników, 
akcjonariuszy, członków zarządu, członków rady nadzorczej Kontrahenta, osoby zatrudnione przez 
Kontrahenta, osoby reprezentujące Kontrahenta, podwykonawców Kontrahenta lub inne osoby działające w 
imieniu Kontrahenta („Reprezentanci Kontrahenta”) w relacjach z członkami zarządu, członkami rady 
nadzorczej CIECH, osobami zatrudnionymi przez CIECH, osobami reprezentującymi CIECH, podwykonawcami 
CIECH, lub innymi osobami działającymi w imieniu CIECH, członkami zarządu lub rady nadzorczej CIECH. 
(„Reprezentanci CIECH”), które mogą rodzić wątpliwości co do ich obiektywności i bezstronności w 
wykonywaniu obowiązków służbowych między innymi ze względów rodzinnych, finansowych, osobistych, 
emocjonalnych, politycznych, powiązań gospodarczych lub które wpływają lub mogą wpływać, nawet 
częściowo i nie bezpośrednio, na realizację Umowy lub podejmowane decyzje dotyczące CIECH lub całej 
Grupy CIECH, powodujące lub mogące powodować szkodę dla CIECH lub podmiotu z Grupy CIECH. 

2. Przez okres obowiązywania Umowy w Klauzuli Braku Konfliktu Interesów oraz Klauzuli Antykorupcyjnej, o 
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której mowa poniżej, należy rozumieć okres wykonywania Umowy obejmujący również okres obowiązywania 
gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

3. Kontrahent oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie zawarcia Umowy nie występuje jakikolwiek 
Konflikt Interesów. 

4. Kontrahent zobowiązuje się zachować należytą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania Konfliktu Interesów. 

5. W przypadku podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia w okresie obowiązywania Umowy i umów wykonawczych 
do niej, Konfliktu Interesów lub ewentualnego Konfliktu Interesów, Kontrahent zobowiązuje się niezwłocznie 
poinformować na piśmie CIECH o takim podejrzeniu lub Konflikcie Interesów i jego okolicznościach oraz 
przedstawić propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu odpowiednio zapobieżenie 
Konfliktowi Interesów lub wyeliminowanie Konfliktu Interesów, uwzględniając szeroko pojęty interes CIECH. 

 

 

§ 3 

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

1. Kontrahent oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z obowiązującymi u CIECH: Polityką 
przeciwdziałania nadużyciom i korupcji oraz Procedurą – Wręczanie oraz przyjmowanie prezentów i 
zaproszeń w Grupie CIECH dostępnymi pod adresem: 
https://ciechgroup.com/fileadmin/Wazne_dokumenty/Polityka_przeciwdzialania_naduzyciom_i_korupcji_Gr
upy_CIECH.pdf („Regulacje Antykorupcyjne”) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w 
Regulacjach Antykorupcyjnych tak, jak gdyby stanowiły one część Umowy. Kontrahent gwarantuje i zapewnia, 
że ww. zobowiązanie będzie dochowane również przez Reprezentantów Kontrahenta, których zobowiązuje 
się zapoznać z Regulacjami Antykorupcyjnymi. 

2. Kontrahent oświadcza, że ani on, ani żaden z Reprezentantów Kontrahenta nie oferowali, obiecywali ani nie 
przekazywali bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści osobistych, w 
szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzję o wyborze jego oferty, żadnej z niżej wymienionych osób: 

1) Reprezentantowi CIECH; 

2) funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osoba fizyczna pełniąca funkcje publiczną w 
znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy 
oraz w krajach, w których znajdują się zarejestrowane siedziby zarówno Kontrahenta jak i CIECH; 

3) członkowi partii politycznej lub kandydatowi na urząd państwowy,  

zwanych łącznie „Osobami”.  

3. Kontrahent oświadcza, że ani on, ani żaden z Reprezentantów Kontrahenta nie wpływał na wybór jego oferty 
przez CIECH w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez przekazywanie 
korzyści majątkowych lub osobistych oraz nie brali udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z 
osobami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie takiego wpływu na wybór CIECH. 

4. Kontrahent gwarantuje, iż w okresie obowiązywania Umowy ani on ani żaden z Reprezentantów Kontrahenta 
nie będzie przekazywał bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści osobistych 
Osobom, w szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzje CIECH związane z Umową. 

5. Kontrahent gwarantuje, iż w okresie obowiązywania Umowy ani on ani żaden z Reprezentantów Kontrahenta 
nie będzie wpływał na Reprezentantów CIECH w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie 
będzie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z osobami trzecimi, które miałyby na celu 
wywarcie wpływu na realizację przez CIECH Umowy. 
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§ 4 

SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULACJI ANTYKORUPCYJNYCH GRUPY CIECH 

1. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy: 

1) którekolwiek z powyższych oświadczeń Kontrahenta okaże się niezgodne z prawdą lub 

2) Kontrahent lub którykolwiek z Reprezentantów Kontrahenta dopuści się rażącego naruszenia zasad, 
gwarancji lub zobowiązań wynikających z Klauzuli Braku Konfliktu Interesów lub Klauzuli Antykorupcyjnej, 
lub będzie dokonywał ich w sposób notoryczny lub 

3) CIECH poweźmie wiadomość o: 

a) naruszeniu zasad i zobowiązań wynikających z Klauzuli Braku Konfliktu Interesów lub Klauzuli 
Antykorupcyjnej, obowiązujących Kontrahenta w trakcie postępowania przetargowego lub 
ofertowego w wyniku, którego doszło do zawarcia Umowy, 

b) którekolwiek z oświadczeń składanych przez Kontrahenta w ramach Klauzuli Braku Konfliktu 
Interesów lub Klauzuli Antykorupcyjnej, obowiązujących Kontrahenta w trakcie postępowania 
przetargowego lub ofertowego w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy okaże się niezgodne z 
prawdą; 

może to zostać uznane za nienależyte wykonanie Umowy przez Kontrahenta, które uprawnia CIECH do 
rozwiązania Umowy lub którejkolwiek umowy wykonawczej do tej Umowy (jeżeli zostały zawarte) z przyczyn 
leżących po stronie Kontrahenta. 

2. Z uprawnienia przewidzianego w ust. 1 CIECH może skorzystać wyłącznie wtedy, gdy Kontrahent dalej narusza 
zobowiązania określone niniejszym Rozdziałem II lub naruszeń Regulacji Antykorupcyjnych, mimo, że 
otrzymał od CIECH wezwanie do zaprzestania tych naruszeń w terminie 15 dni od dnia otrzymania wezwania 
w tej sprawie.  

 

§ 5 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ REGULACJI ANTYKORUPCYJNYCH 

W celu należytego wykonania zobowiązań określonych w Klauzuli Braku Konfliktu Interesów lub Klauzuli 
Antykorupcyjnej CIECH oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy zapewni każdej osobie działającej w 
dobrej wierze, reprezentującej Kontrahenta albo CIECH możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za 
pośrednictwem platformy internetowej https://ciech.liniaetyki.com/. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III - Kodeks Partnera Biznesowego Grupy CIECH 

 
§ 6 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA KONTRAHENTA 
1. Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Partnera Biznesowego Grupy CIECH z 2021 roku, 

który jest dostępny pod adresem https://ciechgroup.com/esg oraz https://esgciech.com/#dokumenty 
(„Kodeks”). 

2. Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Kodeksu oraz zobowiązuje się do tego, iż 
członkowie jego organów, pracownicy, współpracownicy oraz Podwykonawcy, będą przestrzegać 
postanowień Kodeksu. 

3. Kontrahent zobowiązuje się do zgłaszania CIECH wszelkich domniemanych przypadków naruszenia Kodeksu. 

4. Kontrahent wyraża zgodę i upoważnia niniejszym CIECH lub podmiot trzeci działający w imieniu CIECH 
(„Podmiot Trzeci”) do przeprowadzania w miejscach prowadzenia działalności przez Kontrahenta audytów, 
mających na celu potwierdzenie przestrzegania postanowień Kodeksu („Audyt”). W trakcie audytów CIECH 
lub Podmiot Trzeci będzie uprawniony między innymi do uzyskiwania wyjaśnień i informacji, przeglądania 
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dokumentów oraz przeprowadzenia rozmów z pracownikami lub współpracownikami Kontrahenta, po 
podpisaniu standardowej umowy o zachowaniu poufności (NDA). 

5. Kontrahent umożliwi Audyt CIECH lub Podmiotowi Trzeciemu pod warunkiem, iż zamiar przeprowadzenia 
Audytu został zgłoszony Kontrahentowi z co najmniej trzydniowym (3) wyprzedzeniem. CIECH ma prawo do 
przeprowadzenia niezapowiedzianego Audytu wyłącznie w przypadku uzyskania informacji uzyskanych na 
podstawie § 7 dotyczących Kontrahenta o domniemanym przypadku naruszenia Kodeksu lub w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia (np. informacje branżowe, informacje prasowe, informacje w mediach 
społecznościowych), że Kontrahent narusza zasady Kodeksu lub zobowiązania określone w niniejszym 
paragrafie. 

6. Kontrahent zobowiązuje się do zgłaszania CIECH podejrzeń, że doszło do naruszenia postanowień Kodeksu na 
zasadach wskazanych w § 7 poniżej.  

 

§ 7 
ZGŁASZANIE NARUSZEŃ KODEKSU 

Naruszenia Kodeku należy składać z wykorzystaniem jednego z poniższych kanałów komunikacyjnych: 

1. adres URL: https://ciech.liniaetyki.com - anonimowy kanał zgłaszania naruszeń, 

2. zgłoszenie do Compliance Officera Grupy CIECH: 

1) telefoniczne pod numerem: 00 48 669 600 218,  

2) drogą elektroniczną na adres: compliance@ciechgroup.com lub: 

3) osobiste, pisemne lub listowne: Compliance Officer Grupy CIECH, CIECH S.A. ul. Wspólna 62, 00-684 
Warszawa. 

 

§ 8 
PODWYKONAWCY 

1. Podmioty trzecie w stosunku do Kontrahenta oraz CIECH, przy pomocy których Kontrahent spełnia na rzecz 
CIECH swoje obowiązki wskazane Umową oraz każdy inny podmiot realizujący takie obowiązki na zlecenie 
takiej osoby trzeciej jako dalszy podwykonawca i podwykonawcy dalszego podwykonawcy (łącznie jako 
„Podwykonawcy”) mogą realizować czynności składające się na te obowiązki pod warunkiem, iż uprzednio 
zobowiążą się pisemnie w stosunku do Kontrahenta do przestrzegania postanowień Kodeksu i przyjmą na 
siebie obowiązki Kontrahenta wskazane w niniejszym Rozdziale III. Postanowienia ma zastosowanie do 
każdego kolejnego podwykonawcy Podwykonawcy. 

2. Postanowienia niniejszego Rozdziału III dotyczące Kontrahenta stosuje się odpowiednio do Podwykonawców, 
w szczególności § 6 ust. 4 i 6. 

 

§ 9 
SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE KODEKSU 

1. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy: 

1) Kontrahent lub Podwykonawca dopuści się rażącego naruszenia zobowiązań określonych w niniejszym 
Rozdziale III,  

2) CIECH poweźmie wiadomość o naruszeniu w sposób rażący przez Kontrahenta lub Podwykonawców zasad 
określonych w Kodeksie, 

może to zostać uznane za nienależyte wykonanie Umowy przez Kontrahenta, które uprawnia CIECH do 
rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta w trybie przewidzianym w Umowie. 

2. Z uprawnienia przewidzianego w ust. 1 CIECH może skorzystać wyłącznie wtedy, gdy Kontrahent dalej narusza 
zobowiązania określone niniejszym Rozdziałem II lub naruszeń Regulacji Antykorupcyjnych, mimo otrzymania 
od CIECH wezwania do zaprzestania tych naruszeń w terminie 15 dni od dnia otrzymania wezwania w tej 
sprawie.  
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ROZDZIAŁ IV - DANE OSOBOWE 

 

§ 10 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych tj.: 

1) drugiej Strony Umowy (jeśli jest nią osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub są to osoby 
będące wspólnikami spółki cywilnej), 

2) osób reprezentujących drugą Stronę Umowy, 

3) osób wskazanych przez drugą Stronę Umowy jako osoby do kontaktu lub wykonujące niniejszą Umowę. 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wskazanych w ust.1 pkt 1) oraz 2) powyżej, znajduje się 
odpowiednio dla: 

1) CIECH w Załączniku nr 2 do Umowy, 

2) Kontrahenta w Załączniku nr 3 do Umowy (jeżeli Kontrahent ją dołączył do Umowy). 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie zrealizować obowiązek informacyjny ciążący na drugiej Stronie Umowy 
względem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3), poprzez przekazanie tym osobom treści Załączników 
wymienionych w ust. 2 powyżej, tj.: 

1) Kontrahent przekaże załącznik zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 
CIECH; 

2) CIECH przekaże załącznik zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 
Kontrahenta (jeżeli Kontrahent ją dołączył do Umowy). 

4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez CIECH są dostępne również na stronie internetowej pod 
adresem: www.ciechgroup.com. 
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Załącznik nr 2 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CIECH  

Administrator 
danych   

Administratorem danych jest [CIECH Soda Polska S.A. z Grupy CIECH] z siedzibą w 
Inowrocławiu, przy ul.Fabryznej4, 88-100 Inowrocław (dalej również jako 
„administrator” lub „CIECH”).   

Dane kontaktowe  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail csp@ciechgroup.com, 
telefonicznie pod numerem (0-52)3541-500 lub pisemnie pod adresem: ul. Fabryczna 4, 
88-100 Inowrocław  

[U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z 
którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@ciechgroup.com]  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

Źródło danych  Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/ Pana lub od Państwa pracodawcy 
lub mocodawcy, który jest naszym kontrahentem. 

Zakres danych  Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych oraz w 
przypadku pełnomocników dane osobowe zawarte w treści pełnomocnictwa (np. numer 
dowodu osobistego, PESEL), będą przetwarzane w podanych poniżej celach.  

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania  
oraz okres 
przechowywania 
danych  

DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH STRONĄ UMOWY ZAWARTEJ Z CIECH:  

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:  

• zawarciem i wykonywaniem umowy,  

• ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy,  

• prowadzeniem dokumentacji umowy,  

• obsługą księgową, finansową i administracyjną Umowy.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

• niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy, w tym korzystania z praw 
i wykonywania obowiązków stron umowy,  

• prawnie uzasadniony interes administratora, tj. ustalanie i dochodzenie 
ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy.   

CIECH będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 
interesów CIECH, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, 
które mogą wynikać z zawartej umowy.   

Dane zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej CIECH będzie przechowywał do 
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów 
szczególnych.  

 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT, KTÓRY ZAWARŁ Z CIECH 
UMOWĘ: 

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:  

• określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym CIECH zwiera 
umowę oraz zakresu umocowania,   

• kontaktu w związku z wykonywaniem umowy,   

• prowadzenia dokumentacji umowy,  

• obsługi administracyjnej umowy,  

• ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy.  

mailto:csp@ciechgroup.com
mailto:IOD@ciechgroup.com
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Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes administratora.  CIECH będzie przetwarzał dane do czasu 
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CIECH, w szczególności związanych z 
przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy.  

 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH WSKAZANYCH W UMOWIE ZAWARTEJ Z CIECH, JAKO OSOBY 
DO KONTAKTU LUB WYKONUJĄCE UMOWĘ: 

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:  

• kontaktowaniem się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym w 
sprawach: wykonywania umów pomiędzy CIECH a Pani/Pana 
pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, przedstawiania ofert, 
odpowiedzi na pytania oraz przekazywania innych informacje o działalności i 
możliwych formach współpracy,   

• prowadzeniem dokumentacji umowy,  

• obsługą administracyjną umowy,  

• ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes CIECH.  

CIECH będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 
interesów CIECH, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, 
które mogą wynikać z zawartej umowy.  

Odbiorcy danych  Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom 
przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach 
wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem 
administratora – oraz spółkom należącym do Grupy CIECH. Podstawą prawną 
przesyłania danych osobowych w ramach Grupy CIECH jest prawnie uzasadniony interes 
administratora, tj. wewnętrzne cele administracyjne.  

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek 
administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy 
czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać 
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 
celu zawarcia i wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną– przysługuje Pani/Panu 
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora 
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 
administratorowi danych.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 
danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.   

Informacja o 
wymogu podania 
danych w 
przypadku osób 
będących stroną 

Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia 
i wykonywania. Bez podania tych danych, nie będzie możliwe zawarcie umowy z CIECH.  
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umowy   

 
 


