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KOMPLEKSOWA UMOWA SPRZEDAśY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
ORAZ ZAPEWNIENIA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI  

nr ………………………………………… 
 
Zawarta w dniu ………………… 2009 r. w Szczecinie  pomi ędzy  CENTRUM 
KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO, W SZCZECINIE 70-424, ul. MA ZURSKA 40 I W 
SZCZECINIE 70-783, UL. RYDLA 49;  NIP 851-30-66-592  
zwanym dalej Klientem, w imieniu którego działaj ą: 
 
Dyrektor  - Maciej Parobczy, upowa Ŝnionego przez 
   Prezydenta Miasta Piotra Krzystka do 
   dokonywania wszystkich czynno ści faktycznych  
   i prawnych zwi ązanych z udzieleniem zamówienia 
   publicznego na mocy upowa Ŝnienia  

  z dnia 01.02.2009 r. 
    
a 
……………………………………………………………………… ………………………. zwanym dalej Sprzedawc ą, w imieniu 
którego działaj ą: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
dalej zwanych ł ącznie Stronami 
Podstaw ą do zawarcia umowy jest post ępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zn ak sprawy 
CKS/M/R/343-1/2009 zgodnie z ustaw ą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówie ń publicznych Dz. U. z 2008 r. nr 171 poz. 1058). 
 

§ 1 
Postanowienia wst ępne 

 
1.  Sprzeda Ŝ energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji 

odbywa si ę na warunkach okre ślonych przepisami ustawy z dnia 10. 
kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (tekst jednoli ty: Dz.U. z 
2006r. Nr 89, poz. 625, z pó źn. zm., zwanej dalej „Prawo 
energetyczne”), zgodnie z obowi ązuj ącymi rozporz ądzeniami do ww. 
ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1 964 r. - Kodeks 
Cywilny(Dz.U. Nr 16, poz. 93, z pó źn. zm., zwanej dalej „Kodeks 
Cywilny”),zasadami okre ślonymi w koncesjach, postanowieniami 
niniejszej Umowy, a tak Ŝe zgodnie z Taryf ą Sprzedawcy i Taryf ą 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OS D), któr ą Klient 
otrzymał oraz z któr ą zapoznał si ę w chwili zawarcia umowy i cenami 
jednostkowymi okre ślonymi w ofercie. 

2.  Sprzeda Ŝ odbywa si ę za po średnictwem sieci dystrybucyjnej nale Ŝącej 
do OSD. 

3.  Sprzedawca o świadcza, Ŝe posiada koncesj ę na obrót energi ą 
elektryczn ą ………………………………………, wydaną przez Prezesa Urz ędu Regulacji 
Energetyki. 

4.  Sprzedawca o świadcza, Ŝe ma zawart ą Umowę z OSD, w ramach której 
OSD zapewnia Sprzedawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz 
Klienta. 
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5.  Klient o świadcza, Ŝe dysponuje tytułem prawnym do korzystania  
z obiektu, do którego ma by ć dostarczana energia elektryczna na 
podstawie niniejszej Umowy. 

6.  Poj ęciom u Ŝytym w Umowie nadaje si ę nast ępuj ące znaczenie: 
6.1.  OSD – przedsi ębiorstwo energetyczne ENEA Operator Sp. z o.o. z    

siedzib ą w Poznaniu, wyznaczone przez Prezesa Urz ędu Regulacji 
Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

6.2.  IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dyst rybucyjnej 
OSD okre ślaj ąca procedury i sposób wykonywania czynno ści 
zwi ązanych z ruchem sieciowym, eksploatacj ą sieci i 
działalno ści ą dystrybucyjn ą; 

6.3.  Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich  
stosowania, przygotowany przez Sprzedawc ę lub OSD, wprowadzany 
w śycie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. 
- Prawo energetyczne z pó źniejszymi zmianami; 

6.4.  Sprzedawca rezerwowy - przedsi ębiorstwo energetyczne 
posiadaj ące koncesj ę na energi ą elektryczn ą oraz zawart ą Umowę 
Generaln ą z OSD, który b ędzie sprzedawc ą energii elektrycznej 
dla Klienta w przypadku zaprzestania dostarczania t ej energii 
przez Sprzedawc ę. 

7.  Pozostałe poj ęcia, nie zdefiniowane powy Ŝej, posiadaj ą znaczenie 
nadane im w Taryfie OSD lub Taryfie Sprzedawcy, Pra wie 
energetycznym oraz aktach wykonawczych do tej ustaw y, oraz w 
IRiESD. 

 
§ 2 

Zobowi ązania Stron 
 

1.  Sprzedawca zobowi ązuje si ę do sprzeda Ŝy energii elektrycznej  
i zapewnienia jej dystrybucji do Centrum Kształceni a Sportowego w 
Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40 i Rydla 49 oraz e wentualnego 
dostosowania urz ądze ń pomiarowych na własny koszt. 

2.  Sprzedawca zobowi ązuje si ę do: 
2.1.  sprzeda Ŝy energii elektrycznej z zachowaniem obowi ązuj ących 

standardów jako ściowych, o których mowa w § 4 oraz innych 
wymagań okre ślonych w Taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy; 

2.2.  przestrzegania aktualnie obowi ązuj ących przepisów w sprawie 
warunków pobierania opłat za sprzeda Ŝ energii elektrycznej; 

2.3.  prowadzenia ewidencji wpłat nale Ŝności zapewniaj ącą poprawno ść 
rozlicze ń. 

3.  Sprzedawca zobowi ązuje si ę zapewni ć świadczenie usług dystrybucji 
przez OSD na rzecz Klienta. Usługi dystrybucji świadczone przez 
OSD obejmuj ą: 

3.1.  dostarczanie energii elektrycznej do miejsca odbior u energii 
elektrycznej, okre ślonego w ust. 1; 

3.2.  dotrzymanie standardów jako ściowych i niezawodno ściowych 
dostarczanej energii elektrycznej okre ślonych w Umowie i 
IRiESD; 

3.3.  udost ępnianie danych pomiarowo - rozliczeniowych Klientow i; 
3.4.  obsług ę i utrzymanie z nale Ŝyt ą staranno ści ą urz ądze ń sieci 

dystrybucyjnej, w tym urz ądze ń przył ączy, w cz ęści stanowi ącej 
sie ć OSD; 
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3.5.  dokonywanie wszelkich uzgodnie ń dotycz ących świadczenia usługi 
dystrybucji, w uzgadnianie Instrukcji Współpracy Ru chowej, dla 
obiektu okre ślonego w ust. 1 powy Ŝej, z zastrze Ŝeniem § 5 ust. 
2 poni Ŝej; 

4.  Klient zobowi ązuje si ę do: 
4.1.  pobierania energii zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami  

i warunkami Umowy; 
4.2.  zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urz ądze ń 

pomiarowych oraz plomb w tym plomb legalizacyjnych na 
wszystkich elementach, a w szczególno ści plomb zabezpiecze ń 
głównych i w układach pomiarowo-rozliczeniowych; 

4.3.  umoŜliwienia przedstawicielom Sprzedawcy lub OSD dokona nia 
odczytów wskaza ń liczników oraz dost ępu wraz z niezb ędnym 
sprz ętem, do wszystkich elementów układu pomiarowo-
rozliczeniowego, jak równie Ŝ do nale Ŝących do niego elementów 
sieci i urz ądze ń znajduj ących si ę na terenie lub w obiekcie 
Klienta; 

4.4.  terminowego regulowania nale Ŝności za energi ę elektryczn ą, 
świadczone usługi dystrybucji oraz innych nale Ŝności zwi ązanych  
z dostarczaniem tej energii; 

4.5.  spełniania przez okres obowi ązywania niniejszej Umowy wymaga ń 
technicznych dla układów pomiarowo - rozliczeniowyc h, systemów 
zdalnego pomiaru energii elektrycznej, układów tran smisji 
danych pomiarowych; 

4.6.  prowadzenia eksploatacji swoich urz ądze ń i instalacji zgodnie  
z zasadami okre ślonymi w IRiESD, w tym szczególnie zgłaszanie 
zapotrzebowania na wył ączenia planowe posiadanych urz ądze ń  
i instalacji (w zakresie urz ądze ń i sieci wpływaj ących na prac ę 
sieci dystrybucyjnej i innych odbiorców). Posiadani e 
dokumentacji technicznej i prawnej oraz na bie Ŝąco prowadzenia 
ocen stanu technicznego zgodnie z IRIESD. Wprowadze nie innych 
standardów eksploatacji urz ądze ń i instalacji wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia ze OSD; 

4.7.  ograniczania poboru energii elektrycznej w przypadk ach i na 
zasadach okre ślonych w ust. 6 oraz realizacji polece ń OSD  
w przypadku ogłoszenia przez Operatora Systemu Prze syłowego 
(OSP) Stanu Zagro Ŝenia Bezpiecze ństwa; utrzymywania wewn ętrznej 
instalacji zasilaj ącej i odbiorczej w stanie technicznym 
zgodnym z wymaganiami okre ślonymi w odr ębnych przepisach; 

4.8.  utrzymywania u Ŝytkowanej nieruchomo ści w sposób nie powoduj ący 
utrudnie ń w prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególno ści 
do zachowania wymaganych odległo ści od istniej ących urz ądze ń,  
w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzen ia drzew 
oraz ju Ŝ istniej ącego drzewostanu; dostosowania swoich urz ądze ń 
do zmiennych warunków funkcjonowania sieci, (w tym warunków 
zwarciowych),o których został uprzednio powiadomion y, zgodnie  
z wymaganiami okre ślonymi w odr ębnych przepisach; 

4.9.  przekazywania Sprzedawcy wszelkich informacji konie cznych dla 
prawidłowej realizacji Umowy, w tym zapewnienia dys trybucji 
energii elektrycznej przez OSD. 

5.  Strony zobowi ązuj ą si ę do niezwłocznego wzajemnego informowania si ę  
o zauwa Ŝonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-
rozliczeniowym oraz innych okoliczno ściach maj ących wpływ na 
rozliczenia za energi ę. 
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6.  Strony ustalaj ą, Ŝe w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym  
z prawem ogranicze ń w dostarczaniu i poborze energii, Klient jest 
obowi ązany do dostosowania dobowego poboru energii do pla nu 
ogranicze ń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualn ego 
zawiadomienia. 
Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Sprzeda wca nie ponosi 
odpowiedzialno ści. 

§ 3 
Bilansowanie Handlowe 

 
1.  Klient wyznacza w ramach niniejszej Umowy Sprzedawc ę do realizacji 

funkcji podmiotu odpowiedzialnego za swoje bilansow anie handlowe.  
2.  Klient o świadcza, i Ŝ wszystkie prawa i obowi ązki zwi ązane 

z bilansowaniem handlowym z niniejszej Umowy, w tym  zgłaszanie 
grafików handlowych do OSD, przysługuj ą Sprzedawcy. 

 
§ 4 

Standardy jako ściowe oraz parametry jako ści energii elektrycznej 
 

1.  Sprzedawca zobowi ązuje si ę zapewni ć Klientowi standardy jako ściowe 
obsługi zgodne z obowi ązuj ącymi przepisami Prawa energetycznego. 

2.  Warunkiem dotrzymania parametrów jako ściowych energii elektrycznej  
w granicach okre ślonych przepisami jest pobieranie przez Klienta 
mocy nie wi ększej od mocy umownej, przy współczynniku tg φ nie 
wi ększym ni Ŝ 0,4. 

3.  Sprzedawca zobowi ązuje si ę zapewni ć nast ępuj ące standardy jako ści 
obsługi Klienta w zakresie świadczenia usług dystrybucji: 
3.1.  przyjmowania od Klienta, przez cał ą dob ę, zgłosze ń i 

reklamacji dotycz ących dostarczania energii elektrycznej z 
sieci; 

3.2.  bezzwłocznego przyst ąpienia do usuwania zakłóce ń w 
dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych ni eprawidłow ą 
prac ą sieci; 

3.3.  udzielania Klientowi, na jego Ŝądanie, informacji o 
przewidywanym terminie wznowienia dostarczania ener gii 
elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci; 

3.4.  odpłatnego podejmowania stosownych czynno ści przez OSD w sieci 
 w celu umo Ŝliwienia bezpiecznego wykonania, przez Klienta lub 
inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sie ci; 

3.5.  nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad  rozlicze ń 
oraz aktualnych taryf i zmian przepisów prawa powsz echnie 
obowi ązuj ącego w zakresie obj ętym Umową; 

3.6.  rozpatrywania wniosków lub reklamacji Klienta w spr awie 
rozlicze ń i udzielania odpowiedzi, nie pó źniej ni Ŝ w terminie 
14 dni od dnia zło Ŝenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji; 

3.7.  powiadamiania Klienta o terminach i czasie planowan ych przerw  
w dostarczania energii elektrycznej. 

4.  Strony ustalaj ą czas trwania przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej: 
4.1.  jednorazowa przerwa w dostarczaniu energii elektryc znej 

nie mo Ŝe przekroczy ć w przypadku: 
4.1.1.  przerwy planowanej - 16 godzin; 
4.1.2.  przerwy nieplanowanej - 24 godziny. 
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4.2.  czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektryc znej  
w ci ągu roku, stanowi ących sum ę czasów trwania przerw 
jednorazowych długich i bardzo długich, liczonych d la 
poszczególnych wył ącze ń w ci ągu roku, liczony dla 
poszczególnych wył ącze ń od momentu uzyskania przez OSD 
informacji o wyst ąpieniu przerwy w dostawie energii 
elektrycznej do chwili przywrócenia jej dostarczani a nie mo Ŝe 
przekroczy ć w przypadku: 

4.2.1.  przerw planowanych - 35 godzin; 
4.2.2.  przerw nieplanowanych - 48 godzin. 

5.  Strony ustalaj ą, Ŝe „przemijaj ące i krótkie przerwy w świadczeniu 
usług dystrybucyjnych oraz wahania napi ęcia” to przerwy wynikaj ące 
z działania automatyki sieciowej, niezb ędnych awaryjnych przeł ącze ń 
przy zmianie konfiguracji sieci lub z przyczyn niez ale Ŝnych od OSD 
(np. działania ochrony przepi ęciowej). 

6.  W przypadku niedotrzymania standardów jako ściowych, Klientowi 
przysługuj ą bonifikaty i upusty zgodnie z Taryf ą. Podstaw ą 
udzielenia bonifikaty lub upustu jest uznana przez OSD reklamacja 
zgłoszona przez Klienta za po średnictwem Sprzedawcy. 

7.  Post ępowanie reklamacyjne w zakresie realizacji zada ń wynikaj ących 
z zapisów IRiESD odbywa si ę na zasadach opisanych w tym dokumencie  
z uwzgl ędnieniem po średnictwa Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 6 
niniejszego paragrafu. 

8.  Klient jest zobowi ązany ograniczy ć pobór energii elektrycznej  
w przypadku: ogranicze ń wprowadzanych zgodnie z Rozporz ądzeniem 
Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie sz czegółowych 
zasad i trybu wprowadzania ogranicze ń w sprzeda Ŝy paliw stałych 
oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła 
(Dz.U. z 2007 r., Nr .133, poz. 924) oraz ogranicze ń wprowadzanych 
zgodnie z IRiESD w trybie awaryjnym, realizowanych jako awaryjne 
lub katastrofalne oraz samoczynne za pomoc ą automatyki lub r ęcznie 
na polecenie OSD. 

9.  W przypadku niedotrzymania przez Klienta obowi ązków wynikaj ących  
z Umowy jest on zobowi ązany do wniesienia opłat w wysoko ści 
okre ślonej w Taryfie. 

 
§ 5 

Charakterystyka techniczna 
 

1.  Strony okre ślaj ą charakterystyk ę elektroenergetyczn ą odbioru, 
miejsca dostarczania i pomiaru energii, parametry t echniczne 
przył ączy i wielko ść mocy przył ączeniowej w zał ączniku 
„Charakterystyka Elektroenergetyczna Obiektu” do ni niejszej Umowy 
oraz wielko ść mocy bezpiecznej i umownej, plan ogranicze ń mocy, 
grup ę przył ączeniow ą i grup ę taryfow ą stosowane do rozlicze ń  
w zał ączniku „Charakterystyka Poboru Mocy” do niniejszej Umowy. 

2.  Zgodnie z zał ącznikami do Umowy „Charakterystyka 
Elektroenergetyczna Obiektu, Klient zalicza si ę do: 
- IV grupy przył ączeniowej Mazurska 40; 
- IV i V grupy przył ączeniowej Rydla 49. Zmiany mocy umownych 
odbywać si ę mogą zgodnie z nast ępuj ącymi zasadami: 

2.1.  zwi ększenie mocy umownych okre ślonych w Charakterystyce 
Elektroenergetycznej Obiektu do wielko ści mocy przył ączeniowych,  
z zastrze Ŝeniem ust. 4 i 5, Klient zgłasza w formie pisemnej do 
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Sprzedawcy. Zwi ększenie mocy umownych nast ępuje od pocz ątku 
nast ępnego miesi ąca kalendarzowego, jednak nie wcze śniej, ni Ŝ po 
upływie 14 dni od daty dor ęczenia zgłoszenia. 

2.2.  zmniejszenie mocy umownych okre ślonych w Charakterystyce 
Elektroenergetycznej Obiektu na nast ępny rok kalendarzowy,  
z zastrze Ŝeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu Klient powin ien 
zgłosi ć do Sprzedawcy w formie pisemnej nie pó źniej, ni Ŝ do dnia 
1 listopada roku poprzedzaj ącego zmian ę. 

2.3.  Zmniejszenie mocy umownych okre ślonych w Charakterystyce 
Elektroenergetycznej Obiektu w trakcie trwania roku  
kalendarzowego,  
z zastrze Ŝeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, Klient mo Ŝe 
zgłosi ć do Sprzedawcy tylko raz w trakcie roku, 
w formie pisemnej. W takim przypadku nast ępuje zwi ększenie 
opłaty stałej z tego tytułu o 20 % w okresie obj ętym korekt ą. 
Zmniejszenie mocy umownych nast ępuje od pocz ątku miesi ąca 
kalendarzowego, lecz nie wcze śniej, ni Ŝ po upływie 30 dni  
od daty zgłoszenia wniosku. 

3.  Zmiana mocy umownej lub grupy taryfowej mo Ŝe by ć zwi ązana 
z konieczno ści ą dostosowania na koszt Klienta, na warunkach 
okre ślonych przez Sprzedawc ę lub OSD, urz ądze ń 
elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozli czeniowego)  
do nowych warunków dostarczania energii elektryczne j lub realizacji 
nowych warunków przył ączenia. 

4.  Dopuszczalne warto ści mocy umownej, jakie Klient mo Ŝe zgłosi ć, 
okre śla zatwierdzona przez Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki 
obowi ązuj ąca IRiESD - cz ęść szczegółowa: Bilansowanie systemu 
dystrybucyjnego i zarz ądzanie ograniczeniami systemowymi. 

5.  Zmiana mocy umownej mo Ŝe nast ąpi ć na pisemny wniosek Klienta 
zło Ŝony Sprzedawcy. Szczególny tryb zmiany mocy umownej  jest 
okre ślony  
w Taryfach oraz IRiESD. 

 
§ 6 

Ograniczenia wykonania umowy 
 

1.  Dopuszcza si ę ograniczenie w wykonaniu niniejszej Umowy  
w przypadkach wyst ąpienia: 
1.1.  Siły Wy Ŝszej, przez okres jej trwania i usuwania jej skutkó w,; 
1.2.  przerw w zasilaniu trwaj ących przez okres dłu Ŝszy ni Ŝ 

dopuszczony standardami jako ściowymi energii elektrycznej 
wywołanej przez instalacje, sieci lub urz ądzenia nie b ędące 
własno ści ą Klienta lub OSD; 

1.3.  awarii w systemie lub awarii sieciowej wywołanej pr zez 
instalacje, sieci lub urz ądzenia b ędące własno ści ą Klienta; 

1.4.  zagro Ŝenia Ŝycia, zagro Ŝenia dla zdrowia ludzkiego albo 
środowiska; 

1.5.  ogranicze ń wprowadzonych zgodnie z § 4 ust. 8; 
1.6.  dopuszczalnych przerw planowych, okre ślonych w odr ębnych 

przepisach o których Klient został poinformowany zg odnie ze 
standardami jako ściowymi, w sposób przyj ęty zwyczajowo na danym 
terenie; 
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1.7.  nieplanowanych wył ącze ń o charakterze awaryjnym, których 
ł ączny czas trwania w ci ągu roku nie przekroczy dopuszczalnych 
czasów okre ślonych w § 4 ust. 4;  

1.8.  wyst ąpienia krótkotrwałych przerw lub waha ń napi ęcia 
okre ślonych w § 4 ust. 5; 

1.9.  wprowadzania przez Klienta zakłóce ń do sieci, skutkuj ących na 
parametry jako ści energii elektrycznej dostarczanej innym 
odbiorcom; 

1.10.  nielegalnego poboru energii elektrycznej przez Klie nta; 
1.11.  ogłoszenia przez OSP, Stanu Zagro Ŝenia Bezpiecze ństwa lub 

awarii Lokalnego Systemu Pomiarowo Rozliczeniowego OSD. 
2.  Dopuszcza si ę równie Ŝ ograniczenie w dostawach energii elektrycznej 

w przypadkach przewidzianych w Prawie energetycznym . 
3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno ści za ograniczenia w wykonaniu 

Umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszym par agrafie. 
4.  Strony ustalaj ą, Ŝe w przypadku wstrzymania sprzeda Ŝy energii 

elektrycznej lub świadczenia usług dystrybucji z przyczyn le Ŝących 
po stronie Klienta koszty z tym zwi ązane ponosi Klient. 

5.  Strony ustalaj ą, Ŝe w przypadku wstrzymania sprzeda Ŝy energii 
elektrycznej z przyczyn le Ŝących po stronie Sprzedawcy koszty  
z tym zwi ązane ponosi Sprzedawca natomiast w przypadku wstrzy mania 
świadczenia usług dystrybucji z przyczyn le Ŝących po stronie OSD 
koszty z tym zwi ązane ponosi OSD. 

6.  W innych przypadkach ni Ŝ okre ślonych w Taryfie i niniejszej umowie 
odpowiedzialno ść Stron z tytułu realizacji niniejszej umowy 
ograniczona jest do rzeczywistych szkód z wył ączeniem utraconych 
korzy ści. 

7.  Zasady i wysoko ść naliczania kar umownych okre ślone s ą w Taryfie 
Sprzedawcy i Taryfie OSD. 

8.  JeŜeli wysoko ść kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Klien t 
moŜe dochodzi ć odszkodowania uzupełniaj ącego. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie 
 

1.  Klient szacuje ilo ść zapotrzebowanej energii obiektu jako: 
1.1.  równowarto ść kwoty obejmuj ącej sprzeda Ŝ: 
netto ………………………………. 
VAT ……………………………….. 
brutto ……………………………… 
(słownie: ………………………………………………………………...) 
1.2.  równowarto ść kwoty obejmuj ącej dystrybucj ę: 
netto ………………………………. 
VAT ……………………………….. 
brutto ……………………………… 
(słownie: ………………………………………………………………...) 
1.3.  ł ączna kwota wynosi 
netto ………………………………. 
VAT ……………………………….. 
brutto ……………………………… 
(słownie: ………………………………………………………………...) 

2.  Rozliczenia mi ędzy Stronami w zakresie sprzeda Ŝy energii 
elektrycznej b ędą odpowiednio odbywały si ę według cen zawartych w 
ofercie dla grup taryfowych: 
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- Mazurska 40: C21.  
- Rydla 49: C21 i C22B 
Ceny jednostkowe Sprzedawcy przedstawione w ofercie   
i formularzu cenowym, stanowi ącym zał ącznik nr 3 do Umowy w okresie 
jej trwania s ą stałe i nie ulegaj ą zmianie. Rozliczenia mi ędzy 
Stronami w zakresie dystrybucji energii elektryczne j b ędą odbywały si ę 
według cen zawartych w ofercie dla grup taryfowych C21. 
3.  Zmiany cen i opłat w Taryfie OSD wprowadzone w tryb ie okre ślonym 

przez Prawo energetyczne nie wymagaj ą aktualizacji Umowy. O 
zmianach cen i stawek opłat Klient b ędzie informowany w sposób 
ustalony w przepisach Prawa energetycznego i Kodeks u Cywilnego. 

4.  W przypadku przekroczenia kwoty brutto, o której mo wa w ust. 1, 
spowodowanego zmianami cen i opłat, o których mowa w ust. 3 lub 
zuŜycia wi ększych ilo ści energii ni Ŝ była planowana, strony 
rozlicz ą si ę na podstawie taryfy ustale ń niniejszej umowy oraz 
odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

5.  Zmiana grupy taryfowej okre ślonej w ust. 2 mo Ŝe nast ąpi ć na pisemny 
wniosek Klienta zło Ŝony Sprzedawcy. Zmiana ta nast ępuje od pocz ątku 
nast ępnego okresu rozliczeniowego po upływie co najmniej  12 
miesi ęcy od czasu ostatniej zmiany i nie wcze śniej, ni Ŝ po upływie 
14 dni od daty dor ęczenia zgłoszenia. 

 
§ 8 

Rozliczenia 
 

1.  Rozliczenia i obliczanie nale Ŝności za pobran ą energi ę elektryczn ą, 
świadczone usługi dystrybucji, opłat ę abonamentow ą, oraz ewentualne 
opłaty za niedotrzymanie warunków Umowy odbywa ć si ę b ędą  
w miesi ęcznych okresach rozliczeniowych na zasadach okre ślonych  
w Taryfie. 

2.  W przypadku stwierdzenia bł ędów w pomiarze lub odczycie wskaza ń 
układu pomiarowo - rozliczeniowego, które spowodowa ły zani Ŝenie lub 
zawyŜenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Klien t jest 
obowi ązany/uprawniony do uregulowania/zwrotu nale Ŝności za energi ę 
elektryczn ą i świadczone usługi dystrybucji na podstawie ilo ści 
energii elektrycznej wyznaczonej według wskaza ń układu pomiarowo-
rozliczeniowego rezerwowego (licznika kontrolnego) lub według 
współczynnika korekcyjnego wła ściwego dla stwierdzonego uszkodzenia 
albo na podstawie ilo ści energii prawidłowo wykazanej w poprzednim 
lub nast ępnym okresie rozliczeniowym. 

3.  JeŜeli bł ędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawy Ŝenie lub zani Ŝenie 
nale Ŝności za dostarczon ą energi ę elektryczn ą i świadczone usługi 
dystrybucji Sprzedawca jest obowi ązany dokona ć korekty uprzednio 
wystawionych faktur. 

4.  Strony ustalaj ą nast ępuj ący sposób rozlicze ń, w którym Sprzedawca 
wystawia Klientowi: 
4.1.  faktur ę-rat ę, obejmuj ącą nale Ŝność do wysoko ści 80% 

przewidywanej warto ści zu Ŝycia energii przez Klienta w okresie 
rozliczeniowym, przy czym termin płatno ści faktury-raty przypada 
na 5 dzie ń okresu rozliczeniowego; 

4.2.  na koniec okresu rozliczeniowego faktur ę rozliczeniow ą, przy 
czym termin płatno ści faktury rozliczeniowej przypada na dzie ń 
20 po ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, z zastr zeŜeniem, Ŝe 
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Klientowi przysługuje termin 21 dni na zapłat ę, liczony od dnia 
otrzymania faktury. 

5.  Faktur ę nale Ŝy wystawi ć na: 
        Centrum Kształcenia Sportowego  

ul. Mazurska 40,  
70-424 Szczecin 
NIP 851-30-66-592 

 
§ 9 

Płatno ści 
 

1.  Strony okre ślaj ą, Ŝe terminem spełnienia świadczenia jest dzie ń 
zło Ŝenia przelewu przez dłu Ŝnika. 

2.  W przypadku niedotrzymania terminu płatno ści faktur Sprzedawca 
obci ąŜa Klienta odsetkami ustawowymi. 

3.  Strony dokonuj ą płatno ści przelewem, gotówk ą do banku lub  
w innych uzgodnionych i dopuszczonych prawem formac h. 

4.  O zmianach danych kont bankowych lub danych adresow ych Strony 
zobowi ązuj ą si ę wzajemnie powiadamia ć, pod rygorem poniesienia 
kosztów zwi ązanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

 
§ 10 

Wstrzymanie sprzeda Ŝy energii 
 

1.  Sprzedawca mo Ŝe wstrzyma ć sprzeda Ŝ energii elektrycznej oraz 
świadczenie usług dystrybucji w przypadku nieuiszcze nia przez 
Klienta nale Ŝności za energi ę elektryczn ą, usługi dystrybucji 
energii elektrycznej oraz innych nale Ŝności zwi ązanych z 
dostarczaniem tej energii. 

2.  Wstrzymanie sprzeda Ŝy energii elektrycznej i świadczenia usług 
dystrybucji nast ępuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej przez OSD na wniosek Sprzedawcy. 

3.  Sprzedawca mo Ŝe wstrzyma ć sprzeda Ŝ energii elektrycznej lub 
świadczenie usług dystrybucji, gdy Klient zwleka z z apłat ą za 
pobran ą energii elektrycznej lub świadczone usługi dystrybucji, co 
najmniej miesi ąc po upływie terminu płatno ści, pomimo uprzedniego 
bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bie Ŝących nale Ŝności  
w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomi enia Klienta na 
pi śmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy. 

4.  Sprzedawca mo Ŝe wstrzyma ć sprzeda Ŝ energii elektrycznej i 
świadczenie usług dystrybucji w przypadku dwukrotneg o w przeci ągu 
dwóch tygodni nieuzasadnionego niedopuszczenia prze z Klienta 
przedstawiciela Sprzedawcy lub OSD do odczytu stanó w układu 
pomiarowo – rozliczeniowego lub innych elementów si eci. 

5.  Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług 
dystrybucji przez OSD na wniosek Sprzedawcy mo Ŝe nast ąpi ć po: 
5.1.  uregulowaniu zaległych nale Ŝności za energi ę elektryczn ą  

i świadczone usługi dystrybucji oraz innych nale Ŝności 
zwi ązanych z dostarczaniem tej energii lub ustaniu inny ch 
przyczyn przewidzianych w Umowie lub Prawie energet ycznym, 
które spowodowały wstrzymanie dostaw energii elektr ycznej. 

6.  Sprzedawca nie jest odpowiedzialny i nie ponosi odp owiedzialno ści  
za ci ągło ść dostaw i jako ść energii elektrycznej, które zapewnia 
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OSD, zgodnie z Generaln ą Umową Dystrybucyjn ą i obowi ązuj ącymi 
przepisami prawa. 

 
§ 11 

Sprzeda Ŝ rezerwowa 
 

1.  Sprzedawc ą rezerwowym dla Klienta jest podmiot wskazany przez  
Klienta  
w terminie trzech miesi ęcy od daty zawarcia umowy. 

2.  Klient wyra Ŝa zgod ę i upowa Ŝnia OSD do zawarcia na jego rzecz  
i w jego imieniu, umowy sprzeda Ŝy energii elektrycznej ze 
Sprzedawc ą Rezerwowym wskazanym w ust. 1, w okoliczno ściach 
wskazanych w umowie, na warunkach stosowanych przez  tego 
Sprzedawc ę. 

3.  OSD nie b ędzie ponosi ć Ŝadnej odpowiedzialno ści wobec Klienta  
w przypadku, gdy Sprzedawca rezerwowy odmówi zawarc ia lub z innego 
powodu nie zawrze umowy sprzeda Ŝy rezerwowej. 

4.  Klient jest uprawniony do samodzielnego ustalenia w arunków 
sprzeda Ŝy rezerwowej ze Sprzedawc ą Rezerwowym, jak równie Ŝ do 
zawarcia tej umowy ze Sprzedawc ą Rezerwowym, zwalniaj ąc tym OSD z 
tego obowi ązku, o czym Klient jest zobowi ązany poinformowa ć OSD 
niezwłocznie. 

 
§ 12 

Okres obowi ązywania Umowy 
 

1.  Strony ustalaj ą, Ŝe rozpocz ęcie sprzeda Ŝy energii elektrycznej  
i świadczenie usług dystrybucji nast ąpi od dnia 01.09.2009 r. nie 
wcześniej jednak, ni Ŝ po spełnieniu wszystkich warunków 
przył ączenia do sieci OSD. 

2.  Umowa niniejsza zawarta zostaje do 31.08.2011 r. 
 

§ 13 
Rozwi ązanie umowy 

 
1.  Rozwi ązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowi ązku uregulowania wobec 

drugiej Strony wszelkich zobowi ązań z niej wynikaj ących. 
2.  Strony dopuszczaj ą moŜliwo ść dokonania cesji praw i obowi ązków 

 z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmi any wła ściciela 
lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest  energia 
elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja 
nast ąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3.  Umowa moŜe by ć rozwi ązana przez Sprzedawc ę w trybie natychmiastowym  
w przypadku, gdy Klient pomimo pisemnego wezwania r aŜąco i 
uporczywie narusza warunki Umowy. 

 
§ 14 

Postanowienia ko ńcowe 
 

1.  W zakresie nie uregulowanym niniejsz ą Umową stosuje si ę przepisy 
ustawy Prawo zamówie ń publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 
energetycznego wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowi ązuj ącymi 
przepisami prawa. 
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2.  Strony zobowi ązuj ą si ę d ąŜyć do polubownego rozwi ązywania wszelkich 
sporów, jakie mog ą powsta ć w zwi ązku z realizacj ą tej Umowy.  
W przypadku niemo Ŝności porozumienia si ę przez Strony rozstrzyga ć 
będzie wła ściwy s ąd powszechny. 

3.  Wszelkie prawa przysługuj ące Sprzedawcy na podstawie niniejszej 
Umowy mogą by ć równie Ŝ wykonywane przez OSD lub jego pracowników  
w zakresie, w jakim dotycz ą świadczenia usług dystrybucji. 

4.  Wszelkie zmiany do Umowy wymagaj ą pisemnego aneksu pod rygorem 
niewa Ŝności. 

5.  Klient mo Ŝe zmieni ć Sprzedawc ę poprzez wypowiedzenie dotychczasowej 
Umowy oraz zawarcie nowej z innym sprzedawc ą energii elektrycznej. 

6.  Klient mo Ŝe zmieni ć Sprzedawc ę nie wi ęcej ni Ŝ dwa razy w ci ągu 
kolejnych 12 miesi ęcy. 

7.  Klientowi przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia  umowy  
z zachowaniem trzymiesi ęcznego okresu wypowiedzenia. Strony 
dopuszczaj ą moŜliwo ść rozwi ązania umowy w innym, wzajemnie 
uzgodnionym terminie.  

 
§ 15 

 
1.  Umowę niniejsz ą sporz ądzono w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach, 

jeden dla Sprzedawcy i jeden dla Klienta. 
2.  Integraln ą cz ęści ą umowy s ą nast ępuj ące zał ączniki: 

- Zał ącznik nr 1 Charakterystyka Poboru Mocy 
- Zał ącznik nr 2 Charakterystyka Elektroenergetyczna Obie ktu 
- Zał ącznik nr 3 Instrukcja współpracy ruchowej 
- Zał ącznik nr 4 Formularz cenowy 
 
 

            KLIENT      SPRZEDAWCA 
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Zał ącznik Nr 1 do Umowy………………………………….. 
 

CHARAKTERYSTYKA POBORU MOCY 
do umowy  kompleksowej sprzeda Ŝy energii elektrycznej 

oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji 
 
 

Nazwa Klienta: Centrum Kształcenia Sportowego  
1.  Adres Klienta: ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin. 
2.  Adres Klienta: ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin. 
 
1.  Przył ącza 
CKS ul. Mazurska 40: 
Moc bezpieczna obiektu: P b 
Moc umowna              P b = 70 kW   

Grupa  taryfowa         C21  
CKS ul. Rydla 49: 

   Moc bezpieczna obiektu: P b 
   Moc umowna dla: budynek A:              P b =  30 kW 
   Moc umowna dla: budynek B, C, D, E:     P b

 = 120 kW 
Grupa taryfowa: budynek A: C21 
Grupa taryfowa:  budynek B, C, D, E: C22B 
 

2.  Plan ogranicze ń mocy obiektu 
Na podstawie Rozporz ądzenia Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania og ranicze ń w 
sprzeda Ŝy paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energ ii 
elektrycznej lub ciepła (Dz. U. 2007 nr 133 poz. 92 4). 
 
Mazurska 40 

Stopie ń 
zasilania 

Dopuszczaln y pobór mocy elektrycznej 
wg stopni zasilania w kW 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

moc           
 
Rydla 49 

Stopie ń 
zasilania 

Dopuszczalny pobór mocy elektrycznej 
wg stopni zasilania w kW 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

moc           
 

 
 
 
 
            …………………………………………..                   …… ………………………………………….. 
            KLIENT      SPRZEDAWCA 
 
 
 



CKS/M/R/343-1/2009                              
 

 
 

Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie 
 

 

13

 
 
 
 
Zał ącznik Nr 2 do Umowy………………………………….. 
 

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU 
do umowy  kompleksowej sprzeda Ŝy energii elektrycznej 

oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji 
 

Nazwa Klienta: Centrum Kształcenia Sportowego  
1.  Adres Klienta: ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin. 
2.  Adres Klienta: ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin. 
 
Moc przył ączeniowa obiektu              P p = 70 kW   

 
1.  Przył ącza 
CKS ul. Mazurska 40: 
Miejsce przył ączenia – zł ącze kablowe szkoły CKS, Szczecin ul. 

Mazurska 40  
Moc przył ączeniowa   P p = 70 kW  ,        Grupa przył ączeniowa   IV 
Minimalna moc umowna P u min  = 20 kW  ,   Maksymalna moc umowna P u max = 70 kW  

Miejsce przył ączenia – dolne zaciski w ZK  
Zabezpieczenie po stronie OSD  BM 160 A przy tg φ =0,4 
Zabezpieczenie po stronie Klienta 125 A przy tg φ =0,4 
 
 Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

Przekładniki  Przekładnia  Miejsce 
zainstalowania  

Własno ść 

pr ądowe 150/5 A/A rozdzielnia NN 
Klienta 

Klient 

MnoŜna układu pomiarowego = iloczynowi przekładni pr ądowej 
i napi ęciowej zainstalowanych przekładników            x 8 0 
 
  licznik 

Typ  ilo ść własno ść 
C52adp 1 przedsi ębiorstwo 

energetyczne 
ENEA Operator 
Sp. z o.o.  

C52abd 1  
 
   CKS ul. Rydla 49  
   Miejsce przył ączenia – zł ącze kablowe szkoły CKS,Szczecin ul. Rydla 49 
   Moc przył ączeniowa budynek A: P p = 63 kW; 
   Moc przył ączeniowa budynek B, C, D, E: 150 kW; 
   Grupa przył ączeniowa budynek A: IV 
   Grupa przył ączeniowa budynek B, C, D, E: V 
   Minimalna moc umowna budynek A:  P u min  = 10 kW  ,    
   Maksymalna moc umowna budynek B, C, D, E: P u max = 30 kW 
   Minimalna moc umowna budynek A:  P u min  = 45 kW  ,    
   Maksymalna moc umowna budynek B, C, D, E:  Pu max = 120 kW  

Miejsce przył ączenia budynek A – dolne zaciski w ZK3  
Miejsce przył ączenia budynek B, C, D, E – dolne zaciski w ZK3a  
Zabezpieczenie po stronie OSD budynek A -  3x125 A przy tg φ =0,4 
Zabezpieczenie po stronie OSD budynek B, C, D, E – 200 A 
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Układ pomiarowo-rozliczeniowy budynek A 
 

Przekła dniki  Przekładnia  Miejsce 
zainstalowania  

Własno ść 

pr ądowe 100/5 A/A rozdzielnia NN 
Klienta 

Klient 

MnoŜna układu pomiarowego = iloczynowi przekładni pr ądowej 
i napi ęciowej zainstalowanych przekładników            x 2 0 
 
  licznik 

Typ  ilo ść własno ść 
4C52adp 1 przedsi ębiorstwo 

energetyczne 
ENEA Operator 
Sp. z o.o.  

4C52abd 1  
 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy budynek B, C, D, E 
 

Przekładniki  Przekładnia  Miejsce 
zainstalowania  

Własno ść 

pr ądowe 200/5 A/A rozdzielnia NN 
Klienta 

Klient 

MnoŜna układu pomiarow ego = iloczynowi przekładni pr ądowej 
i napi ęciowej zainstalowanych przekładników            x 4 0 
 
  licznik 

Typ  ilo ść własno ść 
4C52acdp 1 przedsi ębiorstwo 

energetyczne 
ENEA Operator 
Sp. z o.o.  

   
 

 

 

2. Środki ochrony przeciwpora Ŝeniowej : szybkie wył ączanie napi ęcia 
Podstawowy czas rozpocz ęcia i zako ńczenia pracy placówki:  
- cz ęść dydaktyczna: od 6:00 do 22:00 
- obiekt sportowy: od 6:00 do 22:00  

 
 
Energetyk odpowiedzialny: imi ę i 
nazwisko, nr tel.  

Zgodnie z Instrukcj ą Współpracy 
Ruchowej 

Świadectwo kwalifikacyjne  
 
 
 
            …………………………………………..                   …… ………………………………………….. 
            KLIENT      SPRZEDAWCA 
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Zał ącznik Nr 3 do Umowy………………………………….. 
 

INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY RUCHOWEJ 
do umowy  kompleksowej sprzeda Ŝy energii elektrycznej 

oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji 
 

Nazwa Klienta: Centrum Kształcenia Sportowego  
1.  Adres Klienta: ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin. 
2.  Adres Klienta: ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin. 
 
Instrukcja Współpracy Ruchowej podlega aktualizacji  na bie Ŝąco przy 
zmianach układu zasilania urz ądze ń, ł ączno ści i osób upowa Ŝnionych 
 
1.  Granica własno ści i eksploatacji 
 
2.  Czynno ści ł ączeniowe 
- w polach z kablami zasilaj ącymi i celkach pomiarowych słu Ŝby ruchowe 

Odbiorcy mogą wykonywa ć przył ączenia na urz ądzeniach SN 15 tylko za 
zgod ą lub na polecenie dyspozytora ENEA Operator Sp. z o .o. 

- Zabrania si ę podania napi ęcia zwrotnego w kierunku sieci zasilaj ącej 
ENEA Operator Sp. z o.o. 

- Ł ączenie pracuj ących ci ągów sieci mo Ŝe si ę odbywa ć wył ącznie na 
polecenie lub po uzgodnieniu z  pełni ącym dy Ŝur dyspozytorem ENEA 
Operator Sp. z o.o. (mog ą pojawi ć si ę du Ŝe pr ądy wyrównawcze). 

- O zakłóceniach powstałych w urz ądzeniach elektrycznych Odbiorcy, 
które mogły mie ć wpływ na prac ę urz ądze ń ENEA Operator Sp. z o.o. 
nale Ŝy bezzwłocznie powiadomi ć dyspozytora ENEA Operator Sp. z o.o. 

- W przypadku zaniku napi ęcia na zasilaniu nale Ŝy niezwłocznie 
powiadomi ć dyspozytora ENEA Operator Sp. z o.o. i post ępować zgodnie 
 z jego poleceniami. 

- Zakładanie i zdejmowanie uziemie ń w polach z kablami zasilaj ącymi SN 
moŜe odbywa ć si ę tylko  za zgod ą lub na polecenie dyspozytora ENEA 
Operator Sp. z o.o. 

- Wszelkie rozmowy ruchowe  prowadzone pomi ędzy upowa Ŝnionymi  
pracownikami ENEA Operator Sp. z o.o., a słu Ŝbą ruchow ą Odbiorcy ,  
dotycz ące manipulacji ruchowych oraz czynno ści zwi ązanych z 
przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca pracy, nal eŜy prowadzi ć w 
formie telefonogramów zapisuj ąc ich tre ść w dzienniku operacyjnym. 

- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, tj. zagr oŜenia Ŝycia i 
zdrowia ludzi lub znacznych strat materialnych, dop uszcza si ę 
bezwarunkowe odł ączenie urz ądze ń Odbiorcy z obowi ązkiem 
bezzwłocznego powiadomienia dyspozytora ENEA Operat or Sp. z o.o. 

 
3.  Planowane wył ączenie 
 Wył ączenia urz ądze ń elektroenergetycznych w cz ęści ENEA Operator Sp. 

z o.o., jak i Odbiorcy, powinno by ć uzgodnione i potwierdzone 
pisemnie (np. faks) na 1 dzie ń przed planowanym wył ączeniem. 
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4.  Wykaz osób upowa Ŝnionych przez…………………………………….……….. do prowadzenia 
rozmów ruchowych z przedsi ębiorstwo energetyczne ENEA Operator Sp. 
z o.o. 

 
………………………………………………………. tel. 091…………………………… tel.kom. …………………………………………………..  
 
faks 091………………………………………… e-mail   …………………………………………………..  
 
………………………………………………………. tel. 091…………………………… tel.kom. …………………………………………………..  
 
faks 091………………………………………… e-mail   …………………………………………………..  
 
………………………………………………………. tel. 091…………………………… tel.kom. …………………………………………………..  
 
faks 091………………………………………… e-mail   …………………………………………………..  
 

 
 Wykaz osób upowa Ŝnionych ze strony ENEA Operator Sp. z o.o. do 
prowadzenia rozmów ruchowych  
 
 
            …………………………………………..                   …… ………………………………………….. 
               KLIENT      SPRZEDAWCA 
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Zał ącznik Nr 4 do Umowy………………………………….. 
 

FORMULARZ CENOWY 
do umowy  kompleksowej sprzeda Ŝy energii elektrycznej 

oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji 
 
 

Nazwa Klienta: Centrum Kształcenia Sportowego  
1.  Adres Klienta: ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin. 
2.  Adres Klienta: ul. Rydla 49, 70-783 Szczecin. 

 
ul. Mazurska 40  

P
A

R
A

M
E

T
R

Y
 

Ilo ść planowane w roku  kWh 40316  
Moc umowna  kW 70 
Taryfa  taryfa  C21 

S
P

R
Z

E
D

Aś
 Razem warto ść obrotu za rok netto zł  

Razem warto ść obrotu za rok brutto zł  
Średnia cena 1 kWh w roku brutto - obrót zł/kWh  

D
Y

S
T

R
Y

B
U

C
JA

 

Stawka jako ściowa zł/kWh  
Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh  
Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c  
Stawka opłaty przej ściowej zł/kW/m-c  
Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c  
Warto ść stawki jako ściowej za rok zł netto  
Warto ść składnika zmiennego stawki sieciowej 
za rok  

zł netto  

Warto ść składnika stałego stawki sieciowej 
za rok 

zł netto  

Warto ść opłaty przej ściowej za rok zł netto  
Warto ść opłaty abonamentowej za rok zł netto  
Razem warto ść dystrybucji w roku netto  zł netto  
Razem warto ść dystrybucji w roku brutto zł brutto  
Średnia cena 1 kWh (dystrybucja) brutto zł/kWh  

R
A

Z
E

M
 Razem warto ść energii w roku sprzeda Ŝ + 

dystrybucja 
zł netto  

Razem warto ść energii w roku sprzeda Ŝ + 
dystrybucja 

zł brutto  

 
Rydla 49 budynek A 

P
A

R
A

M
E

T
R

Y
 

Ilo ść planowane w roku  kWh 26839  
Moc umowna  kW 30 
Taryfa  taryfa  C21 

S
P

R
Z

E
D

Aś
 Razem warto ść obrotu za rok netto zł  

Razem warto ść obrotu za rok brutto zł  
Średnia cena 1 kWh w roku brutto - obrót zł/kWh  

D
Y

S
T

R
Y Stawka jako ściowa zł/kWh  

Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh  
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Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c  
Stawka opłaty przej ściowej zł/kW/m-c  
Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c  
Warto ść stawki jako ściowej za rok zł netto  
Warto ść składnika zmiennego stawki sieciowej 
za rok  

zł netto  

Warto ść składnika stałego stawki sieciowej 
za rok 

zł netto  

Warto ść opłaty przej ściowej za rok zł netto  
Warto ść opłaty abonamentowej za rok zł netto  
Razem warto ść dystrybucji w roku netto  zł netto  
Razem warto ść dystrybucji w roku brutto zł brutto  
Średnia cena 1 kWh (dystrybucja) brutto zł/kWh  

R
A

Z
E

M
 Razem warto ść energii w roku sprzeda Ŝ + 

dystrybucja 
zł netto  

Razem warto ść energii w roku sprzeda Ŝ + 
dystrybucja 

zł brutto  

 
Rydla 49 budynek B, C, D, E 

P
A

R
A

M
E

T
R

Y
 

Ilo ść planowane w roku  kWh 271390  
Moc umowna  kW 120  
Taryfa  taryfa  C22B 

S
P

R
Z

E
D

Aś
 Razem warto ść obrotu za rok netto zł  

Razem warto ść obrotu za rok brutto zł  
Średnia cena 1 kWh w roku brutto - obrót zł/kWh  

D
Y

S
T

R
Y

B
U

C
JA

 

Stawka jako ściowa zł/kWh  
Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh  
Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c  
Stawka opłaty przej ściowej zł/kW/m-c  
Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c  
Warto ść stawki jako ściowej za rok zł netto  
Warto ść skł adnika zmiennego stawki sieciowej 
za rok  

zł netto  

Warto ść składnika stałego stawki sieciowej 
za rok 

zł netto  

Warto ść opłaty przej ściowej za rok zł netto  
Warto ść opłaty abonamentowej za rok zł netto  
Razem warto ść dystrybucji w roku netto  zł netto  
Razem warto ść dystrybucji w roku brutto zł brutto  
Średnia cena 1 kWh (dystrybucja) brutto zł/kWh  

R
A

Z
E

M
 Razem warto ść energii w roku sprzeda Ŝ + 

dystrybucja 
zł netto  

Razem warto ść energii w roku sprzeda Ŝ + 
dystrybucja 

zł brutto  

 
 
 
 
 

            …………………………………………..                   …… ………………………………………….. 
               KLIENT      SPRZEDAWCA 
 


