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UMOWA

miejsce na adnotacje innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
PH:

………………………………………

KU:

………………………………………

L:

………………………………………

O ŚWIA DC ZE NIE USŁUG D Y ST RY BUCJI E NE RG II EL EK T RY CZ N EJ

nr

zawarta w dniu

r. w Warszawie

pomiędzy:

Adres do korespondencji (w przypadku innego adresu niż adres siedziby):

wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Numer KRS

, nr NIP

, Regon

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

kapitał zakładowy:

zł

zwaną dalej Wytwórcą, na rzecz którego działają (reprezentowanym przez):
1)
2)
a
innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000270640, nr NIP 525-238-60-94, REGON 140787780, kapitał zakładowy: 2.628.938.750,00 zł
zwaną dalej OSD, na rzecz którego działają:
1)
2)
dalej zwanymi łącznie Stronami.
Każda ze Stron może być w Umowie zamiennie nazwana Stroną, a razem Stronami.
Reprezentanci Stron oświadczają, że są uprawnieni na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej Strony w zakresie
zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Dokumenty uprawniające do podpisania niniejszej umowy zostały okazane
w momencie jej podpisania.
1)

§1
Postanowienia wstępne
Wersja z dnia 9.03.2016 r.

1.

Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków niniejszej

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 roku nr 1059 oraz z 2013 roku poz. 984 z
późniejszymi zmianami),

Umowy stanowią:
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2)

3)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. w zakresie

5)

sieci przez Wytwórcę wynosi ……………… MWh/rok przy mocy wynoszącej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:

…………kW, nie przekraczającej mocy przyłączeniowej.
8.

wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. W przypadku

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen

zamiaru wprowadzania do sieci energii przy mocy wyższej niż moc

Operator Sp. z o.o. (zwana dalej „IRiESD”),

przyłączeniowa, należy oprócz aneksu do niniejszej Umowy zmienić

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp.

warunki przyłączenia obiektu i zawrzeć odpowiednią umowę o

(zwanej dalej „Taryfą”).

przyłączenie.
9.

Wytwórca oświadcza, iż posiada umowę dystrybucji energii elektrycznej i

OSD oświadcza, że:

umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową na

1)

podstawie, której będzie pobierał energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej

świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji
na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/41/13824/W/2/2007/BT,

2)

OSD

wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 29 maja

10.

Strony zobowiązują się do stosowania w pełnym zakresie zapisów IRiESD.

2007 roku.

11.

Aktualna treść IRiESD jest dostępna w Biurze Obsługi Klientów OSD oraz na

posiada zawartą umowę o świadczenie usług przesyłowych z

stronie internetowej: www.innogystoenoperator.pl.

Operatorem Sieci Przesyłowej zwanym dalej (OSP), w ramach której

12.

Wytwórca oświadcza, że zapoznał się z treścią IRiESD.

OSD jest uczestnikiem Rynku Bilansującego i zostały przyznane mu

13.

Użyte w Umowie skróty oraz pojęcia, należy interpretować zgodnie z
postanowieniami dokumentów przywołanych w § 1 ust.1.

niezbędne kody – które zawarte są w Załączniku 4 do Umowy.
3)

3.

Zmiana mocy określonej w ust. 7 do wielkości mocy przyłączeniowej nie

z rozporządzeniami wydanymi na mocy tej ustawy,

z o. o. zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

2.

Planowana wielkość energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do

wynikającym z zapisów IRiESP (zwana dalej „IRIESP”),

Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118), z późniejszymi zmianami, wraz

4)

7.

Decyzją

Prezesa

Urzędu

Regulacji

Energetyki

nr

DPE-47-

§2

30(8)/13824/2007/BT z dnia 29 czerwca 2007 został wyznaczony do

Przedmiot Umowy

pełnienia funkcji OSD na obszarze objętym koncesją w zakresie

Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie na rzecz Wytwórcy przez OSD

dysponowanych urządzeń.

usługi dystrybucji energii elektrycznej polegającej na:

Wytwórca oświadcza, że:
1)

1)

odbieraniu energii elektrycznej w miejscach dostarczania,

posiada wymaganą prawem koncesję nr ………………………………………….

2)

przesyłaniu energii elektrycznej za pomocą sieci dystrybucyjnej OSD,

z dnia …………………………… na wytwarzanie energii elektrycznej na

3)

utrzymywaniu ciągłości i niezawodności systemu dystrybucyjnego do

okres

odbierania energii elektrycznej.

od …………………….. do ………………………
2)

§3

Wytwórca oświadcza, że posiada zawartą umowę o świadczenie
usług bilansowania handlowego z Podmiotem Odpowiedzialnym za

Zobowiązania Stron
1.

bilansowanie handlowe (zwany dalej POB) ………………………….. od

energii elektrycznej, o których mowa w § 2. Zobowiązanie to obejmuje w

……………………… na czas ……………………….. Kody identyfikacyjne

szczególności:

obowiązujące na Rynku Bilansującym wybranego przez Wytwórcę

1)

4.

elektrycznej wynikającego z zapisanych w IRiESD, zgodnie z aktami

Umowy. Wybrany POB posiada zawartą umowę o świadczenie usług

prawnymi i dokumentami przywołanymi w § 1 Umowy;
2)

będących własnością OSD, w części mającej wpływ na realizację usług

instalacji wytwórczej.

dystrybucji i przesyłania będących przedmiotem niniejszej Umowy w

Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu:
1)

umowy o świadczenie usług przesyłania pomiędzy OSP a OSD,

2)

umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a

sposób zapewniający ciągłość i niezawodność pracy sieci, w celu
prawidłowego odbioru energii z miejsc dostarczania;
3)

3)

umowy na bilansowanie handlowe pomiędzy Wytwórcą a POB,

4)

umowy o świadczenie usług przesyłania pomiędzy POB a OSP.

4)

dostarczania danych pomiarowo-rozliczeniowych Wytwórcy do POB
wskazanego przez Wytwórcę zgodnie z zasadami określonymi w

Niniejsza Umowa stanowi podstawę do świadczenia przez OSD usług

IRiESD;
5)

Miejscem/Miejscami \* odbioru energii elektrycznej jest/są \*:

przekazywanie Wytwórcy informacji techniczno-ruchowych zgodnie z
IRiESD i Załącznikiem 2 do Umowy;

………………..…………………………………………………………………………………………………

6)

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

współpracy z Wytwórcą w zakresie prowadzenia ruchu sieci
dystrybucyjnej, określonych w IRiESD;

7)

…………………………………………………………
Adres obiektu: ……………………………………………………………………………

Potwierdzania wniosków, o których mowa w § 5 na wniosek
Wytwórcy.

2.
Wersja z dnia 9.03.2016 r.

utrzymania ustalonych standardów parametrów jakościowych w
węzłach sieci dystrybucyjnej, zgodnie z IRiESD;

dystrybucji na rzecz Wytwórcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.

prowadzenie, zgodnie z IRiESD, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Zawarł i zrealizował umowę o przyłączenie dotyczącą przyłączanej

POB wybranym przez Wytwórcę,

5.

zapewnienie poziomu ciągłości i niezawodności odbioru energii

POB zgłaszane są według wzoru zamieszczonego w Załączniku 1 do

dystrybucji z OSD.
3)

OSD zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Wytwórcy usług dystrybucji

Wytwórca korzystający z usług dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej
świadczonych przez OSD zobowiązuje się w szczególności do:
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1)

2)

wprowadzania

energii

elektrycznej

do

miejsc

dostarczania,

2.

określonych w Załączniku 3 do Umowy, zgodnie z aktami prawnymi i

zgodny z wzorem wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia

dokumentami przywołanymi w § 1 Umowy;

opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki.

współpracy z OSD w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej,

3.

określonych w IRiESD;
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Stosowny druk wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia powinien być

OSD będzie potwierdzał ilości energii elektrycznej wytworzonej w źródle
we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci będących

4.

Wielkość energii uwzględniona w wniosku, o którym mowa w ust. 1,

własnością Wytwórcy, w części mającej wpływ na realizację usług

będzie potwierdzana przez OSD na podstawie odczytów wskazań urządzeń

dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej będących przedmiotem

pomiarowo-rozliczeniowych realizowanych poprzez zdalną transmisję

niniejszej Umowy, w sposób zapewniający niezawodność jej odbioru

danych pomiarowych. W tym celu Wytwórca doposaży układy pomiarowe

przez OSD;

w moduły transmisji danych pomiarowych kompatybilne z systemami

spełniania przez okres obowiązywania Umowy wymagań stawianych

akwizycji stosowanymi na obszarze sieci OSD , a OSD zainstaluje ,,własne

w zakresie układu pomiarowo-rozliczeniowych, określonych w IRiESD

karty” dostępowe. W przypadku awarii systemu odczyt dokonywany będzie

i obowiązujących przepisach;

na koniec miesiąca przez upoważnionego pracownika OSD.

przekazywanie informacji o zdarzeniach mających wpływ na wielkość

5.

Opłata miesięczna za każdą udostępnioną ,,kartę dostępową” wynosi

przekazywanych danych pomiarowych;

równowartość opłaty za założenie pierwszej plomby na urządzeniach

przekazywania do OSD zgodnie z IRiESD i Załącznikiem 2 do Umowy

podlegających oplombowaniu określonej w Taryfie dla dystrybucji energii

informacji techniczno-ruchowych;

elektrycznej OSD. Na dzień podpisania Umowy wysokość opłaty wynosi 28

dostosowania swoich urządzeń, instalacji i sieci do wymagań IRiESD

zł 81 gr, (słownie: dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w załącznikach do Umowy;

Zmiana wysokości opłaty wynikająca ze zmiany Taryfy zatwierdzonej przez

utrzymania wymaganych standardowych parametrów jakości energii

Prezesa URE nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej

elektrycznej wprowadzonej do sieci określonych w IRiESD i niniejszej
Umowie.

umowy.
6.

Rozliczenie za usługę wymienioną w ust. 5 realizowane będzie na

§4

podstawie faktur VAT wystawianych co miesiąc przez OSD. Płatności

Warunki świadczenia usługi przesyłania energii elektrycznej za pomocą sieci

wynikające z wystawionych przez OSD faktur VAT będą realizowane przez

dystrybucyjnej

Wytwórcę w formie polecenia przelewu na konto bankowe OSD, w

1.

2.

Wytwórca będzie wprowadzał do sieci dystrybucyjnej energię elektryczną

terminach określonych na fakturach. Termin płatności faktury ustala się na

w miejscu wprowadzania energii elektrycznej określonym w §1 ust. 6

dzień 20 po miesiącu rozliczeniowym. Strony określają, że terminem

Umowy.

spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń przyłącza jest tożsame z

(art. 454 k.c.). W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur OSD

miejscem dostarczania energii, o którym mowa w § 1 ust. 6 .

obciąży Wytwórcę odsetkami ustawowymi (art. 481 k.c.).

Postanowienia dotyczące kontroli spełnienia oraz zmian warunków

3.

4.

7.

OSD w terminie i zakresie przewidzianym w Ustawie potwierdza i

technicznych urządzeń przyłącza są określone w Załączniku 3 do Umowy.

przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o wydanie

Uzgodnione warunki techniczno-ruchowej współpracy Wytwórcy z OSD są

świadectw pochodzenia.

określone w Załączniku 2 do Umowy.
5.

§6

Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych przyłączonych do sieci
została określona w Załączniku 5 do Umowy.

6.

Miejsca

zainstalowania,

granice

Zasady zmiany POB wybieranego przez Wytwórcę
1.

własności

oraz

funkcje

układów

pomiarowo-rozliczeniowych, zasady i granice ich eksploatacji i kontroli,

zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2.

prawa i obowiązki Stron w tym zakresie oraz zasady dokonywania

1.

1)

2)

Wersja z dnia 9.03.2016 r.

4)

OSD

zgłoszenia

zmiany

POB

zgodnie

ze

wzorem

zamieszczonym w Załączniku 1 do Umowy.
3.

Wybrany przez Wytwórcę (nowy) POB posiadać powinien zawarte umowy

Wydawanie świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych

zgodnie z wymaganiami Prawa energetycznego oraz IRiESD, tj. umowę o

Wypełniony przez Wytwórcę wniosek, zgodnie z art. 9e ust.4 Ustawy,

świadczenie usług przesyłowych z OSP oraz umowę o świadczenie usług

powinien zawierać:

dystrybucji z OSD.

nazwę

i

adres

przedsiębiorstwa

energetycznego

(podmiotu)

4.

Po weryfikacji otrzymanego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego

zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnym

paragrafu, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania przez OSD, OSD

źródle energii;

przygotuje i wyśle aneks do niniejszej Umowy oraz potwierdzenie przyjęcia

określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii,

zgłoszenia do nowego POB Wytwórcy.

w którym energia elektryczna została wytworzona;
3)

W celu dokonania zmiany POB, Wytwórca zobowiązany jest do
przedłożenia

pomiarów i sposób dokonywania odczytów określa Załącznik 3 do Umowy.
§5

Wytwórca może zmienić POB, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 na

5.

Zmiana podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Wytwórcy

dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w określonym

wchodzi w życie od nowego okresu rozliczeniowego na rynku bilansującym,

odnawialnym źródle energii;

lecz nie wcześniej niż w terminie 10 dni od daty otrzymania podpisanego

określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona.

przez Wytwórcę aneksu, o którym mowa w ust. 4. OSD konfiguruje
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posiadane systemy informatyczne i powiadamia Wytwórcę, OSP,

6.

c)

dotychczasowego i przyszłego POB o zmianach oraz o dacie wejścia w życie

średnich

aneksu czyli o dacie rozpoczęcia świadczenia usługi bilansowania

kolejności przeciwnej napięcia wprowadzanego do sieci

handlowego dla Wytwórcy przez nowego POB.

powinna się mieścić w przedziale od 0% do 2% wartości

W przypadku zaprzestania działalności przez POB wskazanego przez

składowej kolejności zgodnej,

Wytwórcę, w trybie nieplanowanym bilansowanie handlowe prowadzi OSD

d)

po cenach Rynku Bilansującego.

utrzymywania

standardowych

e)

parametrów

jakości

współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia

40, powinien być mniejszy lub równy 8%.
§8

utrzymywanie ciągłości odbioru energii elektrycznej o określonej w
ust. 3 jakości i niezawodności poprzez:

Ograniczenia wykonania Umowy
1.

Dopuszcza się ograniczenie w wykonaniu niniejszej Umowy w przypadkach

zapewnienie odpowiedniej struktury i niezawodności pracy

wystąpienia:

sieci dystrybucyjnej;

1)

Siły Wyższej, przez okres jej trwania i usuwania jej skutków,

2)

awarii w systemie lub awarii sieciowej wywołanej przez instalacje,

b) przeciwdziałanie powstawaniu awarii sieciowej lub awarii w

sieci lub urządzenia będące własnością Wytwórcy,

systemie, a w przypadku ich powstania minimalizację czasu ich
3)

trwania.
2)

4)

na danym terenie,
5)

Taryfie OSD oraz obowiązujących aktach prawnych, o których mowa w § 1.

jest określony przez obowiązujące przepisy,

których dopuszczany czas trwania przerw uniemożliwiających wpro6)

wadzanie energii elektrycznej do sieci nie może przekroczyć:
w przypadku jednorazowej przerwy planowanej - 12 godzin,

2)

w przypadku jednorazowej przerwy nieplanowanej - 20 godzin,

3)

sumy czasów trwania w ciągu roku przerw planowanych,

7)

8)

sumy czasów trwania w ciągu roku przerw jednorazowych

zakłóceń

w

pracy

sieci

naruszenia przez Wytwórcę postanowień Umowy, IRiESD, które nie

ogłoszenia przez OSP stanu zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie
realizacji

zgłoszonych

informatycznych

OSP,

umów

sprzedaży,

wystąpienia

awarii

awarii
w

systemów
systemach

elektroenergetycznych innych operatorów systemów przesyłowych

wyprodukowanej energii określonych w IRiESD oraz obowiązujących aktach

UCTE uniemożliwiających w całości lub w części realizowanie usługi

prawnych w szczególności do:

dystrybucji,

wprowadzania energii elektrycznej do sieci OSD przy współczynniku
9)

nie większym od tg φ = 0,4;
2)

Wytwórcę,

pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia,

Wytwórca zobowiązuje się do przestrzegania parametrów jakościowych

1)

przez

zostało usunięte w terminie 14 dni od daty otrzymania od OSD

nieplanowanych - 40 godzin.
4.

wprowadzania

dystrybucyjnej lub instalacji i urządzeń innych odbiorców,

jednorazowych długich i bardzo długich - 24 godziny,
4)

nieplanowanych wyłączeń o charakterze awaryjnym, których łączny
czas trwania w ciągu roku oraz czas trwania jednorazowych przerw

OSD zapewnia warunki ciągłości odbioru energii elektrycznej, według

1)

przerw planowych, o których Wytwórca został poinformowany
zgodnie ze standardami jakościowymi, w sposób przyjęty zwyczajowo

Standardowe parametry jakości energii elektrycznej, w tym ciągłości i
niezawodności odbieranej energii elektrycznej są określone w IRiESD oraz

3.

zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, lub zagrożenia dla
środowiska,

utrzymanie ciągłości i niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej
zgodnie z IRiESD.

2.

symetryczna

wartości harmonicznych napięcia wprowadzanego do sieci

elektrycznej przez OSD obejmuje:

a)

składowa

zasilania THD uwzględniające wyższe harmoniczne do rzędu

energii

elektrycznej, w tym gotowości do ciągłego i niezawodnego odbioru energii

1)

skutecznych

ogólna,

Standardy jakościowe
Usługa

wartości

powinny być zgodne z wytycznymi określonymi w IRiESD cześć
§7

1.

w ciągu każdego tygodnia 95% ze zbioru 10-minutowych

odpowiednimi przepisami prawa oraz ograniczeń wprowadzanych

utrzymywania częstotliwości tak, aby wartość średnia częstotliwości

zgodnie z IRiESD w trybie awaryjnym, realizowanych jako awaryjne

mierzonej przez 10 sekund powinna być zawarta w przedziale:
a)

50 Hz +/- 1% (od 49,5Hz do 50,5Hz) przez 99,5% tygodnia,

b)

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

ograniczeń poboru energii elektrycznej wprowadzanych zgodnie

lub katastrofalne, oraz samoczynne za pomocą automatyki SCO lub
SCA lub na polecenie OSP,

3)

10)

udokumentowanego ostrzeżenia nie został usunięty, a który

utrzymywania napięcia zasilającego tak, aby:
a)

powoduje zagrożenie osób lub zagrożenie wystąpienia strat

w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich

majątkowych, lub zakłóca w sposób istotny dostarczanie energii

wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić

elektrycznej innym URD,

się w przedziale odchyleń +/-10% napięcia znamionowego
11)

230/400V;
b)

migotania

światła

Plt

trwania i likwidacji ich skutków.

spowodowanego

wahaniami napięcia nie powinien być większy od 1;

awarii systemów informatycznych OSP lub awarii systemów
informatycznych OSD z przyczyn niezależnych od OSD, przez okres ich

przez 95% czasu trwania każdego tygodnia, wskaźnik
długookresowy

złego stanu technicznego urządzeń Wytwórcy, który pomimo

2.

OSD nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie energii elektrycznej

Wersja z dnia 9.03.2016 r.

oraz za żadne szkody, ani utracone korzyści powstałe w wyniku wystąpienia
przyczyn podanych w ust. 1.
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3.

Cofnięcie ograniczenia lub wznowienie świadczenia usług dystrybucji

działającym w imieniu Strony przy wykonaniu niniejszej Umowy, z

będących przedmiotem Umowy następuje niezwłocznie, z uwzględnieniem

zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych

możliwości organizacyjnych i technicznych, po ustaniu przyczyn podanych

informacji.
5.

w ust. 1 niniejszej Umowy i zlikwidowaniu ich skutków.
4.

5.

powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na

będzie trwało dłużej niż 1 miesiąc, licząc od daty wystąpienia ograniczenia,

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub informacji,

Strony Umowy przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia warunków

która zostanie zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę Umowy jako

rozwiązania niniejszej Umowy.

informacja, która może zostać ujawniona.

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania drugiej

6.

dane osobowe drogą pocztową w tym: listem poleconym lub przesyłką

Umowy.

kurierską. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualnie
utracone w tym przypadku dokumenty.

Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

2.

Strony Umowy wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających

Strony o zaistnieniu okoliczności powołanych w ust. 1 niniejszego paragrafu

§9

1.

Postanowienia ust. 2 i 4 nie dotyczą informacji, która należy do informacji

Jeżeli ograniczenie w wykonaniu Umowy, z przyczyn podanych w ust. 1,

7.

Strony Umowy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich

Wytwórca odpowiada za działania i zaniechania wybranego POB

danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy,

realizującego usługę bilansowania handlowego Wytwórcy jak za działania i

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

zaniechania własne.

(Dz.U.1997.133.

Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego

(Dz.U.2002.101.926).

883)

wykonania Umowy jest ograniczona do szkód rzeczywistych z wyłączeniem

Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Stron od obowiązku wykonywania swoich

1.

skargi

dotyczące

spraw

objętych

postępowaniem

reklamacyjnym opisanym w IRiESD, będą zgłaszane przez Wytwórcę

2.

Zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane tylko w

3.

W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających

zgodnie z IRiESD.

związek

W przypadku wystąpienia sporów w sprawach, dla których w IRiESD

z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w

przewidziano postępowanie reklamacyjne, Wytwórca przed skierowaniem

dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania Umowy do nowych
okoliczności.
4.

postępowania reklamacyjnego.

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za uprzednim 1 - miesięcznym

W przypadku sporu powstałego w toku realizacji postanowień niniejszej

okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Umowy, Strony podejmą próbę polubownego załatwienia sporu na

Wypowiedzenie zostanie dokonane w formie pisemnego zawiadomienia

zasadach określonych w IRiESD. W przypadku braku możliwości osiągnięcia

drugiej Strony Umowy.

porozumienia, rozstrzygnięcia sporu dokonywać będzie sąd powszechny,
chyba, że sprawa należeć będzie do właściwości Prezesa Urzędu Regulacji

4.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem …………………… i obowiązuje na

stanowi inaczej.

sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd, jest zobowiązany do wyczerpania toku

3.

5.

Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 10 dni w przypadkach:
1)

Umowy,

Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy nie zwalnia

w szczególności naruszenia parametrów jakościowych wprowadzanej

Stron Umowy od wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej

do sieci energii elektrycznej, jeśli przyczyny i skutki naruszenia nie

Umowy.

zostały usunięte w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia
żądania ich usunięcia, zawierającego:

Sposoby przekazywania informacji i klauzula poufności
Osoby upoważnione do wymiany informacji wynikających z realizacji
niniejszej Umowy określa Załącznik 4 do Umowy.
2.

Informacje handlowe przekazywane w związku z realizacją niniejszej

2)

Umowy nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani

oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

określenie istotnych szczegółów naruszenia,

c)

żądania usunięcia wymienionych naruszeń;

niezastosowania się przez drugą Stronę do orzeczenia wydanego

zagrożenia którejkolwiek ze Stron niewypłacalnością w znaczeniu

W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego mających związek z

nadanym w art. 492 ust.2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo

postanowieniami Umowy, jej postanowienia z nimi sprzeczne tracą

upadłościowe i naprawcze lub ogłoszenia przez którąkolwiek ze Stron

znowelizowanego prawa.
Wersja z dnia 9.03.2016 r.

stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy,

b)

związanego z wykonywaniem Umowy,
3)

ważność, zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy

4.

a)

przez właściwy Sąd lub do decyzji lub postanowienia Prezesa URE

ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy

3.

istotnego zawinionego naruszenia przez drugą Stronę warunków

Energetyki.

§ 11

1.

jednolity

formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że niniejsza umowa

Postępowanie reklamacyjne i tryb rozstrzygania sporów
i

tekst

czas nieokreślony.
2.

§ 10

Reklamacje

zmianami

Termin ważności Umowy oraz warunki zmiany Umowy i wypowiedzenia

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

1.

późniejszymi

§ 12

utraconych korzyści.
3.

z

wszczęcia postępowania naprawczego.
Prawo rozwiązania niniejszej Umowy, o którym mowa w niniejszym

Postanowienia o poufności,

nie będą stanowiły

przeszkody

dla

którejkolwiek ze Stron Umowy w ujawnieniu informacji zleceniobiorcom

ustępie,

nie przysługuje Stronie, która poprzez swoje działanie

spowodowała istotne naruszenie postanowień Umowy.
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6.

Aktualizacja IRiESD nie wymaga zmiany umowy oraz dokonywana jest

§ 13

zgodnie z zasadami zawartymi w obowiązującym prawie oraz IRiESD. Strony
przyjmują, że przyjętym przez OSD środkiem komunikowania o nowej

7.

Postanowienia końcowe
1.

Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie może przenieść na osobę trzecią praw

IRiESD lub jej zmianach jest opublikowanie nowych zapisów IRiESD na

i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub części bez

stronie internetowej OSD.

wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony.

W przypadku wejścia w życie zmian IRiESP lub IRiESD, które będą

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie

powodowały konieczność zmian postanowień Umowy, jeśli Wytwórca nie

przepisy ustawy Prawo energetyczne, rozporządzeń wykonawczych

skorzysta z prawa wypowiedzenia umowy zgodnie z ust. 9 niniejszego

wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu cywilnego.

paragrafu, OSD przedłoży Wytwórcy Aneks do Umowy zmieniający

3.

Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

odpowiednio jej postanowienia. Wytwórca zobowiązuje się do podpisania

Załącznik 1

Zgłoszenie POB / zmiany POB

Aneksu do Umowy w terminie 15 dni od daty jego otrzymania od OSD.

Załącznik 2

Instrukcja Współpracy Ruchowej

Postanowienia Aneksu obowiązują od daty wejścia w życie zmian IRiESP lub

Załącznik 3

Charakterystyka Elektroenergetyczna Obiektu Wytwórcy

Załącznik 4

Wykaz osób upoważnionych do wymiany informacji

uwzględniająca dane układu pomiarowego

IRiESD.
8.

Wytwórca ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 10 dniowego

pomiędzy Stronami niniejszej Umowy

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie
Załącznik 5

zmian IRiESP lub IRiESD, jeśli nie zgadza się z ze zmianami wprowadzonymi
4.

odpowiednio do IRiESP lub IRiESD.
9.

Strona zagrożona niewypłacalnością, wobec której złożono wniosek o

Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych.

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

ogłoszenie upadłości, lub wobec której sąd wydał postanowienie o
otwarciu

postępowania

likwidacyjnego,

powinna

o

tym

fakcie

poinformować drugą Stronę, której służy wtedy prawo wypowiedzenia
przedmiotowej

umowy

z

zachowaniem

10

dniowego

okresu

wypowiedzenia.

OSD

Wytwórca

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 – tekst jednolity z późn. zm.)
informujemy, że innogy Stoen Operator z siedzibą w Warszawie ul. Pięknej 46 jest administratorem danych. Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia
umowy o świadczeniu usług dystrybucji i mogą być udostępniane innym podmiotom w celu realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, których przetwarzanie odbywa się zgodnie z
przepisami prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne tekst jednolity Dz. U. Nr 89 z 2006 r., poz. 625, z późn. zm.).

Wersja z dnia 9.03.2016 r.

* Niepotrzebne skreślić
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