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Umowa o przyłączenie do sieci  

nr ………… 

 

zwana dalej „Umową” zawarta w …………..… dnia …………… pomiędzy: 

                  

……………………………, zwaną dalej „OSD” 

 

a 

…………………………….., zwaną dalej „Podmiotem Przyłączanym”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z nich indywidualnie „Stroną”. 

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

1.1. Przyłączenie sieci Podmiotu Przyłączanego w obiekcie: ……………….. z mocą przyłączeniową:  

1.2. określenie praw i obowiązków Stron Umowy, związanych z realizacją i finansowaniem 

przyłączenia. 

2. Obiekt Podmiotu Przyłączanego zakwalifikowany został do II grupy przyłączeniowej. 

3. Niniejsza Umowa obejmuje przyłączenie wyłącznie sieci, urządzeń i instalacji odbiorczych. 

4. Strony zobowiązują się współdziałać dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Podmiot Przyłączany oświadcza, że: 

a) akceptuje i nie wnosi żadnych uwag do Warunków Przyłączenia nr ……………. z dnia 

……………….. (dalej: „Warunki Przyłączenia”), stanowiących integralną część niniejszej 

Umowy jako Załącznik nr 1, z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń zawartych w treści niniejszej 

Umowy, której treść w razie rozbieżności z Warunkami Przyłączenia jest rozstrzygająca; 

b) do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastąpiły zmiany w jego tytule prawnym do 

nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1. Umowy powyżej, potwierdzonym 

dokumentami dostarczonymi do OSD; 

c) powiadomi niezwłocznie OSD o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego Podmiotu 

Przyłączanego do nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.1. Umowy powyżej i 

potwierdzi tę zmianę stosownymi dokumentami; 

d) posiada i zabezpieczył środki finansowe na realizację swoich zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

Niniejsza Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-

montażowych oraz ich finansowania na zasadach w niej określonych.  

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że miejscem rozgraniczenia własności urządzeń, instalacji i sieci między OSD a 

Podmiotu Przyłączanego są: 

2. Miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji stanowi jednocześnie miejsce dostarczania energii 

elektrycznej. 

 

§ 5 

Do obowiązków Podmiotu Przyłączanego należy: 

1. Wykonanie własnym kosztem i staraniem, prac projektowych oraz prac  

budowlano - montażowych w zakresie następujących urządzeń energetycznych: ……… 

2. Przekazywanie OSD danych techniczno-ruchowych przyłączonej sieci. 

3. Przyłączana sieć oraz urządzenia powinny spełniać wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej „IRiESD”) OSD oraz IRiESP PSE S.A. łącznie z jej 

rozszerzeniami opublikowanymi w formie kart aktualizacji. W przypadku zmiany IRiESP i 

wynikającej z niej zmiany IRiESD lub innej zmiany IRiESD w sposób uniemożliwiający realizację 
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Umowy zgodnie z jej postanowieniami, Strony zobowiązują się dostosować jej postanowienia do 

treści IRiESD, natomiast postanowienia Umowy sprzeczne z IRiESD tracą moc obowiązującą. 

4. Dostarczenie OSD aktualnych parametrów zastosowanych urządzeń, niezbędnych do 

przeprowadzenia analiz systemowych. 

5. Wykonanie prac ujętych w § 5 ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

wymaganiami OSD określonymi w Warunkach Przyłączenia i zgłoszenie OSD terminu gotowości 

sieci do przyłączenia. 

6. Zapewnienie OSD, dla celów realizacji niniejszej Umowy, możliwości uzyskiwania potrzebnych 

informacji dotyczących realizacji przez Podmiot Przyłączany inwestycji określonych w § 5 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

7. Pisemne informowanie OSD o terminach prób, odbiorów oraz wykonaniu przez Podmiot 

Przyłączany inwestycji określonych w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

8. Dostosowanie urządzeń i instalacji elektrycznej do ewentualnych zmian warunków funkcjonowania 

OSD, a w szczególności zmiany mocy zwarciowej  

i automatyki zabezpieczeniowej. 

9. Uzyskanie, w zakresie odpowiedzialności Podmiotu Przyłączanego określonych niniejszą Umową 

i przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wszelkich niezbędnych koncesji, zgód, decyzji i 

certyfikatów niezbędnych dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy przez Podmiot Przyłączany. 

W przypadku, gdy po dacie zawarcia niniejszej Umowy nastąpi zmiana przepisów obowiązującego 

prawa lub wymogów technicznych wymagających uzyskania dodatkowych dokumentów (zgód, 

decyzji lub certyfikatów), Podmiot Przyłączany będzie zobowiązany do przedłożenia takich 

dokumentów w określonym ustawowo zakresie i w określonym ustawowo terminie. 

10. Zapewnienie kompatybilnej współpracy przyłączanej sieci z siecią elektroenergetyczną OSD 

zgodnie z zasadami IRiESD.  

11. Współpraca z OSD w trakcie realizacji niniejszej Umowy, w tym dokonywania bezzwłocznie i w 

dobrej wierze wszelkich uzgodnień potrzebnych do realizacji Umowy. 

12. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na zakres określony w § 5 ust. 1 Umowy w OSD oraz 

uzyskanie wszystkich wymaganych, ostatecznych decyzji administracyjnych, zezwalających na 

wykonanie prac ujętych w § 5 ust. 1 Umowy. 

 

§ 6 

Do obowiązków OSD należy: 

1. Wykonanie następujących prac projektowych oraz prac budowlanych w zakresie: ………… 

2.  Zapewnienie Podmiotowi Przyłączanemu, dla celów realizacji niniejszej Umowy, możliwości 

uzyskiwania potrzebnych informacji dotyczących realizacji przez OSD inwestycji określonych w § 6 

ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Współpraca z Podmiotem Przyłączanym w trakcie realizacji niniejszej Umowy, w tym dokonywania 

bezzwłocznie i w dobrej wierze wszelkich uzgodnień potrzebnych do realizacji Umowy. 

4. Uzyskanie wszystkich wymaganych, ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na 

wykonanie prac ujętych w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Zapewnienie kompatybilnej współpracy sieci elektroenergetycznej OSD  

i sieci Podmiotu Przyłączanego zgodnie z zasadami obowiązującej IRiESD. 

 

§ 7 

Strony zgodnie ustalają następujący tryb i harmonogram realizacji przyłączenia: 

1. Podmiot Przyłączany oświadcza, że zrealizuje prace, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy w 

terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy o przyłączenie.  

W razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu prac, o których mowa powyżej  

z przyczyn niezależnych od Podmiotu Przyłączanego takich jak np. sytuacja ruchowa  

w OSD, wyłączenia, awarie czy sytuacja pogodowa, termin realizacji tych prac może ulec 

przesunięciu o okres zaistniałego opóźnienia jednak zaistnienie takich okoliczności musi zostać 

potwierdzone protokolarnie przez Strony Umowy, przy czym żadna ze Stron nie odmówi podpisania 

stosownego protokołu bez uzasadnionych przyczyn. 

2. Podmiot Przyłączany pisemnie poinformuje OSD o planowanych terminach prób i odbiorów, prac 

określonych w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania przyłączanej sieci, Podmiot Przyłączany 
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dostarczy do OSD, celem zaopiniowania, nie później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem 

prac, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, instrukcję współpracy eksploatacyjno - ruchowej 

posiadanych urządzeń, instalacji i sieci, opracowaną z uwzględnieniem warunków określonych w 

IRiESD OSD oraz  

w IRiESP PSE S.A. , obejmującą postanowienia dotyczące postępowania personelu Podmiotu 

Przyłączanego i OSD w związku z eksploatacją i obsługą urządzeń oraz wyłączeniami, tak 

planowanymi jak i awaryjnymi. 

4. W terminie do ….. dni, licząc od dnia zakończenia z wynikiem pozytywnym prób i odbiorów, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej, OSD przyłączy sieć Podmiotu Przyłączanego z mocą 

przyłączeniową określoną w § 1 ust. 1. pkt 1.1. Umowy, pod warunkiem: 

4.1. zrealizowania całości prac określonych w § 5 ust. 1 Umowy; 

4.2.  wniesienia w całości opłaty za przyłączenie w wysokości określonej zgodnie  

z § 8 ust. 2 Umowy; 

4.3.  zawarcia z OSD aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji. Projekt aneksu do 

umowy o świadczenie usług dystrybucji OSD doręczy Podmiotowi Przyłączanemu na jego 

pisemny wniosek w terminie do ….. dni przed terminem zakończenia prac określonych w § 

5 ust. 1 Umowy;  

5. Klient zobowiązuje się do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub przedstawienia 

zawartej umowy kompleksowej w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia informacji o 

zrealizowaniu przez OSD prac określonych  

w § 6 ust. 1 Umowy przy uwzględnieniu terminu realizacji przyłączenia określonego  

w § 7 Umowy.  

6. Strony zobowiązują się do rozpoczęcia dostarczania i odbioru energii elektrycznej  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni po zawarciu Umowy o świadczenie usług dystrybucji lub 

przedstawieniu przez Podmiot Przyłączany zawartej Umowy kompleksowej. 

 

§ 8 

1. Klient poniesie opłatę za przyłączenie do sieci OSD. Opłata obliczona została przy zastosowaniu 

zasad i stawek opłat ujętych w aktualnej Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej, 

zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, powiększonych o podatek od towarów 

i usług (VAT). 

2. Opłata za przyłączenie wynosi netto …………… (słownie złotych: ……………) plus podatek od 

towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. 

3. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się zapłacić opłatę za przyłącze jednorazowo przelewem 

bankowym  na rachunek bankowy OSD wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Podmiot Przyłączany prawidłowo wystawionej wystawienia faktury VAT z tytułu 

opłaty za przyłączenie, sporządzonej przez OSD niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy. Za 

płatność dokonaną po terminie określonym w niniejszym ustępie OSD ma prawo domagać się 

zapłaty odsetek ustawowych. 

4. Podmiot Przyłączany pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go 

kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej 

Umowy. 

5. OSD pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i 

transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

6. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien znajdować się na tzw. Białej liście 

podatników (zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług) w dniu 

dokonania zapłaty. W razie stwierdzenia przez Podmiot Przyłączany rozbieżności w tym zakresie, 

płatność nie zostanie dokonana na numer rachunku podany na fakturze i OSD będzie zobowiązany 

do wskazania prawidłowego rachunku bankowego znajdującego się na Białej liście podatników. 

OSD nie będzie mieć prawa do naliczenia jakichkolwiek odsetek karnych z tego tytułu. 

 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku: 

1.1. nie uzyskania przez OSD, na prace określone w § 6 ust. 1 Umowy, wymaganych zgód osób 

trzecich na przebieg elementów sieci przez ich teren,  
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1.2. nie zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, 

1.3. rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez drugą Stronę, 

1.4. nie wykonania przez Podmiot Przyłączany prac określonych w § 5 ust. 1 Umowy, 

1.5. braku wpłaty opłaty za przyłączenie w terminie wskazanym w doręczonej fakturze. 

Prawo rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie nie przysługuje Stronie, która 

poprzez swoje działanie lub zaniechanie spowodowała istotne naruszenie postanowień Umowy. 

2. W przypadku Podmiotu Przyłączanego, za rażące naruszenie przez Podmiot Przyłączany 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy uważa się w szczególności opóźnienie  

w zapłacie opłaty za przyłączenie do sieci określonej w § 8 ust. 2 Umowy, przekraczające 14 dni. 

3. Strona, która ma zamiar rozwiązać Umowę na podstawie § 9 ust. 1 umowy, poinformuje  

o tym pisemnie drugą Stronę, udzielając jej 30-dniowego dodatkowego terminu. Rozwiązanie 

Umowy będzie skuteczne po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu.  

4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie OSD, 

o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.1 - 1.3 odpowiedzialność OSD .jest ograniczona do wysokości 

wpłaconej opłaty za przyłączenie. Podmiotowi Przyłączanemu nie przysługuje roszczenie o zwrot 

utraconych korzyści 

5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przyłączanego, o 

których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.2 – 1.4 Podmiot Przyłączany zobowiązany jest do zwrotu OSD 

udokumentowanych wydatków poniesionych przez OSD i zobowiązań zaciągniętych przez OSD w 

związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. OSD nie przysługuje roszczenie o zwrot 

utraconych korzyści. 

 

§ 10 

Strony uzgadniają, że w przypadku ustalenia przez okres kolejnych 3 lat w umowie o świadczenie usług 

dystrybucji mocy umownej mniejszej od wartości 80% mocy przyłączeniowej określonej w § 1 ust. 1 pkt 

1.1. Umowy, wielkość mocy przyłączeniowej przyjmie wartość mocy umownej. 

 

§ 11 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 

Umowy będące następstwem wystąpienia okoliczności siły wyższej. Przez siłę wyższą należy 

rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające wykonanie niniejszej Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 

zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w stosunkach 

gospodarczych. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni, informowania 

na piśmie drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności siły wyższej. 

3. Strony niezwłocznie będą podejmować działania w celu minimalizowania skutków powstałych w 

wyniku działania siły wyższej. Strony podejmą i będą prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu 

dostosowania niniejszej Umowy do okoliczności powstałych wskutek działania siły wyższej. 

4. Wyłącza się odpowiedzialność OSD za wszelkie skutki związane  

z niedotrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej, ograniczeniem mocy  

i wyłączeniem sieci Podmiotu Przyłączanego zgodnie z postanowieniami pkt XX Warunków 

Przyłączenia. 

5. Zrealizowanie pełnego zakresu prac wynikających z § 6 ust. 1 niniejszej Umowy stanowić będzie 

podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji parametrów technicznych energii 

elektrycznej w zakresie odchyleń częstotliwości  

i napięcia, odkształcenia napięcia oraz zawartości poszczególnych harmonicznych zgodnych z 

przepisami obowiązującego prawa, natomiast w zakresie dopuszczalnych czasów przerw odrębnie 

dla każdego z przyłączy w wysokości: 

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć  

w przypadku: 

− przerwy planowej 16 godzin, 

− przerwy nieplanowanej 24 godzin; 

b) przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich  

i bardzo długich w przypadku 

− przerw planowanych 35 godzin, 



 

Strona 5 z 7 

− przerwy nieplanowanej 48 godzin, 

 

Do czasów przerw nieplanowanych nie zalicza się przerw: 

− spowodowanych siłą wyższą, działaniami lub zaniechaniami Podmiotu Przyłączanego lub 

osoby trzeciej za którą OSD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, 

− spowodowanych awarią pola ….. w sieci dystrybucyjnej OSD  

Sp. z o.o. w ciągu zasilania Obiektu, która powoduje konieczność wymiany aparatury 

pierwotnej (m.in. wyłączniki, odłączniki, przekładniki prądowe, odgromniki), których 

jednorazowy czas trwania nie przekracza 72 godzin i łączny czas trwania w ciągu roku nie 

przekracza 288 godzin, 

− spowodowanych awarią linii ….. w ciągu zasilania Obiektu powodującą konieczność 

wymiany przewodów roboczych lub odgromowych albo naprawy lub wymiany konstrukcji 

wsporczych, których jednorazowy czas trwania nie przekracza 144 godzin i łączny czas 

trwania w ciągu roku nie przekracza 288 godzin. 

§ 12 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej, bieżącej i bezzwłocznej wymiany danych lub informacji, w 

pełnym zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia. W szczególności dotyczy to informacji 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób, funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze 

Stron. 

2. Informacje techniczne lub handlowe przekazywane sobie wzajemnie przez Strony  

w związku z niniejszą Umową nie mogą być przekazywane osobom trzecim  

(z wyłączeniem zleceniobiorców Stron, którym udostępnienie informacji jest konieczne  

w związku z prawidłową realizacją Umowy oraz eksploatacją i utrzymaniem urządzeń,  

z zastrzeżeniem zobowiązania ich do zachowania poufności przy czym Strona ta ponosi 

odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za swoje), publikowane ani ujawniane w 

jakikolwiek inny sposób bez zgody drugiej Strony w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 

3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

3. Powyższe postanowienia o poufności nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w 

ujawnianiu informacji, które należą do informacji powszechnie znanych lub informacji, których 

ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku konfliktu postanowień Warunków Przyłączenia z zapisami przedmiotowej Umowy o 

przyłączenie do sieci decydujące znaczenie mają postanowienia Umowy. 

 

§ 13 

W celu koordynacji prac określonych w Umowie oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w 

Warunkach Przyłączenia: 

OSD wyznacza: 

- …………. 

Podmiot Przyłączany wyznacza:  

- ………………….. 

Zmiany adresów Stron, numeru rachunku bankowego, wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany 

Umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach Strony 

powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. 

 

§ 14 

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej 

zgody drugiej Strony Umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.: 

a. osób reprezentujących drugą Stronę Umowy,  
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b. 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 lit. a oraz b powyżej, 

znajduje się odpowiednio:  

a. dla Podmiotu Przyłączanego w Załączniku nr 2A do Umowy,  

b. dla OSD w Załączniku nr 2B do Umowy.  

3. Strony zobowiązują się wzajemnie zrealizować obowiązek informacyjny ciążący na drugiej Stronie 

Umowy względem osób, o których mowa w ust. 1 lit. a i b, poprzez przekazanie tym osobom treści 

Załączników wymienionych w ust. 2 powyżej, tj.:  

a. Podmiot Przyłączany przekaże Załącznik nr 2B zawierający klauzulę dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych przez OSD;  

b. OSD przekaże Załącznik nr 2A zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych przez Podmiot Przyłączany.  

4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Podmiot Przyłączany są dostępne również na 

stronie internetowej pod adresem: …………… 

5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez OSD są dostępne również na stronie 

internetowej pod adresem: www.ciechgroup.com 

§ 16 

1. Podmiot Przyłączany 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 

z późn. zm.). 

2. OSD 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 

z późn. zm.). 

3. Każda ze Stron niniejszym zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić druga Stronę  

w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 

z późn. zm.), wskazanego w ustępie 1 i 2 powyżej. 

 

§ 17 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnego Aneksu podpisanego przez wszystkie Strony Umowy. 

 

§ 18 

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony, którym jest dzień doręczenia 

Podmiotowi Przyłączanemu obustronnie podpisanej Umowy i obowiązuje Strony do czasu wywiązania 

się ze wszystkich zobowiązań z niej wynikających. 

 

§ 19 

W  sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r.,  

poz. 1059 j. t. ze zmianami). 

 

§ 20 

1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, Strony będą dążyły do 

jego polubownego rozwiązania. 

2.  Strony zgodnie ustalają, że prawem właściwym do realizacji zapisów przedmiotowej Umowy jest 

prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.  W razie braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze postępowania przed sądem 

http://www.ciechgroup.com/
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powszechnym w Poznaniu lub Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z właściwością. 

Istnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron od obowiązku wykonywania swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

4.  W razie istotnej zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych, mających związek 

z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze 

renegocjacji Umowy w celu dostosowania jej postanowień do nowych okoliczności. 

5.   Postanowienia niniejszej Umowy będą zawsze interpretowane tak, aby zachować ich ważność i 

skuteczność. Jeżeli jednak którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne lub 

nieskuteczne, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze negocjacji i wszelkich starań w 

celu zastąpienia takiego postanowienia ważnym i skutecznym postanowieniem, odpowiadającym w 

największym możliwym stopniu zamiarowi Stron i celowi wyrażonemu w postanowieniu, które 

zostało uznane za nieważne lub nieskuteczne.  

6.  Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

     Załącznik nr 1 - WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci elektroenergetycznej OSD Sp. z o.o. z dnia 

…………….; 

     Załącznik nr 2A – Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 

Podmiot Przyłączany; 

     Załącznik nr 2B – Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 

OSD. 

 

 

§ 21 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla OSD i jeden dla Podmiotu 

Przyłączanego. 

 

OSD Podmiot Przyłączany 

  

……………………………. ……………………………….. 

      Data, pieczątka imienna i podpis                         Data i czytelny podpis 

 

 

 

 


