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Umowa świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej  
§1 

Data sporządzenia Umowy  
Data wejścia w życie Umowy  

Okres obowiązywania Umowy czas nieokreślony / od….do…. 
DANE Odbiorcy 

Nazwa podmiotu   

Adres siedziby  

Adres do korespondencji  

Wpisany do rejestru numer/data  

NIP  

REGON  

telefon  

Adres e-mail  
przy zawieraniu Umowy Kompleksowej Odbiorca jest reprezentowany przez : 

Pełnomocnik Odbiorcy – Imię i nazwisko  

PESEL / nr i seria DO  

Działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia: Pełnomocnictwo dołączone do UK 

DANE Operatora Systemu Dystrybucji (OSD)  

Zael-Energo Sp. z o.o. z siedzibą 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 163/510 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230403, będąca 

czynnym płatnikiem VAT,  NIP 894284490, Regon 020042514 zwana dalej Zael-Energo , reprezentowana przez: 

Osoba reprezentująca i funkcja Andrzej Balsewicz – Prezes Zarządu 

Odbiorca i OSD łącznie zwani Stronami, zawarli Umowę dystrybucji energii elektrycznej o następującej treści:  

§2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zwanej dalej Umową jest określenie praw i obowiązków Stron 

związanych ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru wskazanego w załączniku Parametry Techniczne Obiektu (PTO). 

2. Usługa dystrybucji energii elektrycznej świadczona jest przez OSD na podstawie postanowień Umowy, obowiązującej Taryfy Zael-Energo, Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)  oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia10 kwietnia 1997r - Prawo 

energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.716, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do tej Ustawy zwanej dalej Ustawą.  

3. Zael-Energo zobowiązuje się do świadczenia Odbiorcy usług dystrybucji energii elektrycznej jako Operator Systemu Dystrybucyjnego zwany dalej OSD, a 

Odbiorca ma obowiązek do zapłaty Zael-Energo wynagrodzenia za dystrybucję do punktu poboru energii elektrycznej podanego w PTO. 

4. Dane techniczne dotyczące wskazanego punktu poboru zgodne są z  Kartą Danych Technicznych (KDT) stanowiącą załącznik do umowy. 

5. Prawa i obowiązki Stron Umowy określone zostały w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) , a także aktualnej Taryfie Zael-Energo lub Cenniku usług 

taryfowych i pozataryfowych Zael-Energo. 

6. Odbiorca zobowiązuje się do terminowej zapłaty Zael-Energo należności związanych ze świadczeniem usług dystrybucji oraz przestrzegania innych 

zobowiązań umożliwiających OSD jej świadczenie. 

7. Sposób prowadzenia rozliczeń, standardy jakościowe obsługi Odbiorców, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostaw, zmiany IRiESD, parametry 

jakościowe energii oraz zasady ustalania bonifikaty za ich niedotrzymanie zostały określone w OWU -załącznik do Umowy.  

§3 

1. Odbiorca oświadcza, że: 

a. wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą w stosunku do Zael-Energo będzie każdorazowo ten, który dokona prawidłowego powiadomienia Zael-

Energo o zawarciu umowy sprzedaży z Odbiorcą . 

b. upoważnia Zael-Energo, wielokrotnie w każdym przypadku, gdy zaistnieją przyczyny wskazane w Umowie, do zawarcia w jego imieniu i na 

jego rzecz umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym Zael-Energo Sp. z o.o. z siedzibą we 53-439 Wrocław 

ul. Grabiszyńska 163/510, który będzie pełnił rolę sprzedawcy w przypadku nie podjęcia, zaprzestania lub zakończenia sprzedaży energii 

elektrycznej przez wybranego sprzedawcę. Odbiorca upoważnia Zael-Energo do ustanawiania  dalszych pełnomocnictw w celu zawarcia ww 

umowy rezerwowej sprzedaży energii; 

c. instalacja w punkcie/miejscu poboru jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich przepisach i 

nie zawiera przeróbek umożlwiających nielegalne pobieranie energii elektrycznej; 

d. przed podpisaniem umowy otrzymał informację o Taryfie Zael-Energo aktualnej na dzień podpisania umowy; 

e. wyraża zgodę na udostępnianie przez OSD danych pomiarowych, wybranemu przez siebie sprzedawcy oraz właściwemu podmiotowi 

odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe; 

f. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zael-Energo o zmianie stanu prawnego lub faktycznego wpływającego na Umowę i 

przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania Zael-Energo może być traktowany jako naruszenie warunków Umowy. 

g. wyraża zgodę na wykonanie przez upoważnionych przedstawicieli Zael-Energo, wszelkich praw i obowiązków wynikających z postanowień 

niniejszej Umowy i OWU w zakresie dotyczącym działalności OSD oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do miejsca 

dostarczania. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471
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§ 4 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem: 

a. wskazanym w §1 Umowy;  

b. sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego potwierdzonego protokołem przez OSD lub rozpoczęciu sprzedaży energii elektrycznej 

przez wybranego sprzedawcę zgłoszoną zgodnie z §2 pkt.a Umowy  lub sprzedawcę rezerwowego zgodnie z §2 pkt.b Umowy. 

2. Odbiorca będący osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 

dni od jej zawarcia na zasadach wskazanych w OWU oraz oświadcza, że: 

a. żąda realizacji Umowy przed upływem terminu do jej odstąpienia, jeżeli rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej ma nastąpić przed 

upływem tego terminu; 

b. został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej ze sprzedawcą 

z urzędu; 

c. żąda realizacji Umowy, o której mowa w ppkt.b przed upływem terminu do odstąpienia od niej, jeżeli rozpoczęcie sprzedaży energii 

elektrycznej ma nastąpić przed upływem tego terminu.  

3. Wszystkie dokumenty o których mowa jest w Umowie oraz informacje na temat Taryfy znaleźć można na stronie www.zael.com.pl. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, na czas określony w §1 Umowy. 

5. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Umowie lub wynikających z Umowy stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

§ 5 

1. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał i zapoznał się z OWU, Taryfą Zael-Energo oraz Cennikami. 

2. Odbiorca oświadcza, ze został poinformowany o możliwości odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zgodnie z OWU. 

3. Zael-Energo informuje Odbiorcę, że administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Zael-Energo Sp. z o.o  

ul. Grabiszyńska 163/510, 53-439 Wrocław. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączniku Klauzula Informacyjna RODO. W 

celu realizacji Umowy w zakresie realizacji usług dystrybucji energii, dane są udostępniane OSD. 

4. Zael-Energo może zlecić osobom trzecim czynności polegające w szczególności na dochodzeniu nieuregulowanych należności, wystawianiu i 

dostarczaniu korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT.  

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

 Karta Danych Technicznych KDT 

 Parametry Techniczne Obiektu PTO 

 Ogólne Warunki Umowy Dystrybucji OWU 

 Karta Informacyjna RODO 

 Wyciąg – Tabela cen i opłat z obowiązującej Taryfy Zael-Energo 

 Regulamin – E-faktura  

 INNNE……………………………………………………………………… 

6. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej faktur VAT związanych z wykonaniem usług dystrybucji, na 

adres poczty elektronicznej: 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z 

wykonywaniem, bądź zmian do Umowy na adres poczty elektronicznej: 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PODPISY STRON UMOWY  

Odbiorca   Zael-Energo 

  

 


