UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA FIRM
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Zwanym dalej Odbiorcą
a
Zakładem Energetycznym Użyteczności Publicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach, przy ulicy Radzymińskiej 326, 05-091 Ząbki wpisanym do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000560728, o numerze NIP: 1251633358 o kapitale zakładowym 6 500 000,00 zł, opłaconym w całości, w imieniu którego działa na
podstawie pełnomocnictwa:

Imię i nazwisko

stanowisko

ZEUP S.A., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki, Tel: + 48 22 771 76 13, e-mail: biuro@zeup.pl, Dane rejestrowe: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000560728, NIP: 1251633358 Kapitał zakładowy: 6 500 000,00 zł opłacony w całości

Strona

Adres do korespondencji: wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy (aneksy, faktury itp.) należy przekazywać na adres: Zakład
Energetyczny Użyteczności Publicznej Spółka Akcyjna ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki.

1

zwanym dalej OSD.

§1
Przedmiotem Umowy jest odpłatne świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez OSD na rzecz Odbiorcy do punktów poboru energii wskazanych
w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej.
Usługa dystrybucji energii elektrycznej będzie świadczona zgodnie z postanowieniami Warunków dostarczania i odbioru energii elektrycznej.
Szczegółowe warunki świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, prawa i obowiązki Stron oraz warunki rozliczeń, związane
z realizacją niniejszej Umowy, określone są w Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej.
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Umowa zawarta jest na czas nieokreślony
/
określony do dnia
Data wejścia w życie Umowy może zostać określona w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej odrębnie dla poszczególnych punktów poboru
energii elektrycznej objętych Umową.
§3
Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania lub zmiany Umowy na zasadach określonych w Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Dystrybucji Energii
Elektrycznej.
Szczegółowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania świadczenia usługi dystrybucji przez OSD określa Ogólne Warunki Świadczenia Usługi
Dystrybucji Energii Elektrycznej.
§4
Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawcę energii elektrycznej, z którym ma zawartą umowę sprzedaży
energii elektrycznej.
Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawcę rezerwowego i upoważnia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz
Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej z tym Sprzedawcą, na określonych przez tego Sprzedawcę warunkach i zasadach. Podmiot ten będzie
odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawcę wskazanego w ust. 1.
W przypadku zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę w czasie obowiązywania niniejszej Umowy informacje określające: Sprzedawcę, Sprzedawcę rezerwowego,
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), planowane roczne zużycie energii elektrycznej, zawarte są w ostatnim pozytywnie
zweryfikowanym Zgłoszeniu Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, na podstawie którego nastąpi realizacja Umowy dla punktów poboru energii (PPE)
określonych w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej.
Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a wskazanie nowego Sprzedawcy rezerwowego następuje w powiadomieniu OSD o umowie
sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z Regulaminem. Odbiorca może również zmienić Sprzedawcę rezerwowego poprzez pisemne
wskazanie do OSD nowego Sprzedawcy rezerwowego.

§5
Zawarcie Umowy przez Odbiorcę pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.
Wynagrodzenie dla OSD płatne będzie za poszczególne okresy rozliczeniowe wskazane w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej
oraz z uwzględnieniem przyjętych tam okresów płatności. Termin płatności zostaje określony na 14 dni od daty wystawienia dokumentu finansowego,
z którego wynika obowiązek zapłaty należności. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy co najmniej 7 dni przed wskazanym w tym dokumencie
terminem płatności.
Do kwoty wynagrodzenia lub opłaty należnych OSD na podstawie niniejszej Umowy zostanie doliczony podatek VAT
w ustawowej wysokości, którego zapłata obciąża Odbiorcę.
Wynagrodzenie należne OSD z tytułu świadczenia usługi płatne będzie na rachunek bankowy OSD wskazany na przekazanym Odbiorcy dokumencie.
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§6
Inne ustalenia …………………………………………………………………………………………………………………………………… *
* postanowienia do indywidualnego uzgodnienia

§7
1.
2.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
Integralną częścią Umowy stanowią: IRiESD, Taryfa OSD są następujące załączniki:
a) Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej (Zał. Nr 1),
b) Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej (Zał. Nr 2.a/b)1,
c) Wykaz Punktów Poboru Energii (Zał. Nr 3)*
*tylko w przypadku, gdy umowa dotyczy więcej niż jednego Punktu Poboru (PPE)

d)
e)
f)

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Zał. Nr 4)**
Formularz żądania natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi (Zał. Nr 5)**
Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w ZEUP SA (Zał. Nr 6)
** dotyczy wyłącznie umów z konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (przekreślić, gdy nie ma zastosowania)

3.

Odbiorca

OSD

………………………………………………………………………………….…
czytelny podpis/y Odbiorcy lub podpis/y i pieczęć

…………….………………………………………..
pieczęć i podpis

1 niepotrzebne

skreślić

ZEUP S.A., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki, Tel: + 48 22 771 76 13, e-mail: biuro@zeup.pl, Dane rejestrowe: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000560728, NIP: 1251633358 Kapitał zakładowy: 6 500 000,00 zł opłacony w całości

Strona

2

4.

Integralną częścią Umowy jest również Taryfa OSD zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszona w Biuletynie Urzędu Regulacji
Energetyki oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej z siedzibą w Ząbkach, ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Odbiorcy Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej zawiera Wyciąg z Polityki
bezpieczeństwa danych osobowych w ZEUP SA załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.

