Umowa dystrybucji energii elektrycznej
(wersja z dnia 20.11.2020 r.)

nr ESV/……………../……………..
zawarta w dniu …………….. w Siechnicach pomiędzy
Pełna nazwa podmiotu,
forma prawna - zwany
w dalszej części
Umowy jako: Odbiorca
Adres siedziby
Adres do
korespondencji
Wpis do rejestru
(numer, nazwa
rejestru, sąd
rejestrowy)
Kapitał zakładowy
NIP
Regon
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
kontaktowy
Identyfikatory

Nr płatnika:

Nr Odbiorcy:

Osoby reprezentujące
Odbiorcę

Dostawca:

ESV…… Sp. z o.o., adres siedziby: 55-011 Siechnice, ul. Ciepłownicza 1 A, której dokumentacja jest
przechowywana przez Sąd Rejonowy …………………………………………………………………………………… ; wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………., REGON ………………., NIP
………………., o kapitale zakładowym ………………. zł , nr tel. 71 303 50 80, email sekretariat@esv.pl, zwana w
dalszej części Umowy jako Dostawca

Odbiorca i Dostawca łącznie zwani są jako Strony, a każdy z nich osobno jako Strona, a niniejsza umowa zwana jest dalej jako Umowa.
§1
Przedmiot Umowy
1.
2.
3.

Dostawca, działający jako OSD, zobowiązuje się świadczyć usługę dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy za
wynagrodzeniem na zasadach określonych w Umowie.
Integralną część Umowy stanowi: Taryfa, IRiESD oraz Ogólne Warunki Umowy Dystrybucji (OWU).
Umowa przeznaczona jest dla Odbiorców nie będących konsumentami.
§2
Oświadczenia Stron

1. Dostawca oświadcza że:
a) jako dostawca usług dystrybucji posiada ważną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej,
b) zobowiązuje się do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Odbiorcę z wybranym przez siebie
Sprzedawcą, którym będzie każdorazowo ten podmiot, który powiadomi OSD o zawarciu umowy sprzedaży z Odbiorcą, zarówno
w imieniu własnym, jak i w imieniu Odbiorcy.
2. Odbiorca oświadcza, że:
a) przedłożony wyciąg z rejestru przedsiębiorców / wypis z ewidencji działalności gospodarczej
Umowy,

*)

jest aktualny na dzień zawarcia
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b) posiada tytuł prawny do Miejsca Dostarczania Energii, w którym będzie korzystać z energii elektrycznej oraz że ww. tytuł prawny
w chwili zawarcia Umowy jest ważny,
c) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania OSD o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie określonym w lit. b
i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania Dostawcy może być traktowany jako naruszenie warunków Umowy,
d) otrzymał i zapoznał się z cenami i stawkami opłat za usługi dystrybucyjne, zawartymi w Taryfie oraz samodzielnie wybrał grupę
taryfową, zgodnie z obowiązującą Taryfą,
e) zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU), Taryfą oraz IRiESD Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
f) przyjmuje do wiadomości, że aktualna treść Taryf, IRiESD znajduje się na stronie internetowej: www.esv.pl,
g) podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest podmiot wskazany przez Sprzedawcę,
h) oświadczenie złożone w sekcji A „Oświadczenia i zgody prawne” jest zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy Odbiorca
nie zaznaczy w tej sekcji żadnej z opcji, Strony przyjmują, że ma to skutek równoznaczny z zaznaczeniem opcji „Nie”.
i) wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą w stosunku do OSD będzie każdorazowo ten, który dokona powiadomienia OSD o zawarciu
umowy sprzedaży z Odbiorcą, zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Odbiorcy. Warunki przyjmowania umów sprzedaży do
realizacji oraz zasady i procedura zmiany sprzedawcy określone są w OWU i IRiESD.
§3
Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu umowy
Szczegółowe warunki techniczne dostarczania energii elektrycznej dla każdego z Punktów Poboru Energii, w szczególności:
a) Miejsce Dostarczania Energii,
b) ilość energii elektrycznej, która ma zostać dostarczona Odbiorcy,
c) Moc umowna,
d) grupa taryfowa
są określone w Załączniku nr 2 do Umowy.
§4
Okres obowiązywania Umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem ………………….. r., a w przypadku braku możliwości określenia tego dnia w momencie zawarcia
Umowy, dzień wejścia w życie Umowy zostanie ustalony zgodnie z zapisami OWU.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony (w przypadku jej zawarcia na czas określony Umowa obowiązuje do dnia
..........................).
§5
Sprzedawca Rezerwowy
1. Odbiorca wskazuje jako sprzedawcę rezerwowego: ESV Grupa Kapitałowa. W przypadku wskazania w tym miejscu sprzedawcę o
nazwie „ESV Grupa Kapitałowa”, Strony przyjmują, że sprzedawcą rezerwowym jest sprzedawca przypisany dla Dostawcy, zgodnie z
wykazem zawartym na stronie internetowej OSD.
2. Odbiorca upoważnia OSD, do którego jest przyłączony do:
a) zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę - umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy
kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym w ust. 1 sprzedawcą rezerwowym;
b) udzielenia dalszego umocowania innym osobom, z którymi OSD łączy stosunek prawny, w zakresie objętym umocowaniem
wynikającym z niniejszego pełnomocnictwa.
3. OSD zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w
imieniu i na rzecz przyłączonego do jego sieci Odbiorcy ze sprzedawcą rezerwowym:
a) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania:
 sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 14 Prawa Energetycznego,
 świadczenia usług dystrybucji lub usług przesyłania, o której mowa w art. 5 ust. 15 Prawa Energetycznego,
b) w przypadku wygaśnięcia Umowy.
4. Jeżeli odbiorca końcowy nie zgłosi OSD informacji o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z
innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez odbiorcę końcowego nie podjął
sprzedaży energii elektrycznej, zawarcie umowy rezerwowej następuje przez złożenie przez OSD sprzedawcy rezerwowemu
oświadczenia o przyjęciu jego oferty.
5. Umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, obowiązuje od
dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej
i zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa ta może ulec rozwiązaniu:
1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub
2) w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni
dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym Odbiorca
może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania.
6. W przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, gdy:
1) w Umowie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy,
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2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez Odbiorcę nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej
- operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę
kompleksową.

§6
Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Odbiorca wyraża zgodę na wykonywanie wszelkich praw i obowiązków Dostawcy wynikających z postanowień Umowy przez OSD i
upoważnione przez niego osoby, w zakresie dotyczącym świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz działalności OSD.
2. W przypadku gdyby postanowienia Umowy i OWU były ze sobą sprzeczne Strony postanawiają, że za każdym razem pierwszeństwo
będą miały postanowienia Umowy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§7
Załączniki
Strony uzgadniają, że integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Lp.

Określenie załącznika

1

Zał. 1 Ogólne Warunki Umowy

2

Zał. 2 Załączniki techniczne

3

Zał. 3. Pełnomocnictwo do podpisania umowy

4

Zał. 4. Moc bezpieczna

5

Zał. 5 Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem
danych osobowych

Fakt obowiązywania
Tak

Nie

* - wskazać właściwe
Podpisy przedstawicieli Stron
Dostawca

Odbiorca

Umowa Dystrybucyjna (Biznes)

Oświadczenia i zgody prawne

A. Oświadczenie w zakresie posiadania koncesji
Odbiorca oświadcza, że posiada koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii
elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. 2020r. poz. 833 ze zm.)

B. Oświadczenia w zakresie dodatkowych warunków realizacji umowy

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy oraz informacji o zmianach warunków
Umowy, Ogólnych Warunków Umowy, Taryf na podany adres e- mailowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: (i) imienia i nazwiska, (ii) adresu e-mail, (iii) nr telefonu
przez Dostawcę w celach marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Dostawcę oraz inne podmioty z grupy
kapitałowej ESV zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE.l nr 119, str. 1).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mailowy lub nr telefonu informacji handlowej od Dostawcy oraz innych
podmiotów z grupy kapitałowej ESV, przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego
Akceptuję stosowanie w rozliczeniach faktur elektronicznych w ramach usługi e-faktura. Regulamin usługi e-faktura dostępny jest na stronie
internetowej (portalu) efaktura.esv.pl
Adres poczty elektronicznej, na który powinny być przesyłane informacje o wystawionych dokumentach, będący jednocześnie loginem do
portalu, jest następujący:

……………………………

Brak wskazania adresu email (jako loginu do portalu e-faktura) w polu powyżej skutkuje przesyłaniem dokumentów rozliczeniowych drogą
pocztową.

Potwierdzam złożenie powyższych oświadczeń
Data, Podpis Odbiorcy
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