Zakłady Urządzeń Chemicznych
i Armatury Przemysłowej
CHEMAR S.A.
ul. .........................................................
Tel: .......................................................
Faks: ....................................................
e-mail: ..................................................
www.chemar.com.pl

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NR:
_

Zawarta w dniu
dzień

_
miesiąc

w

pomiędzy:

rok

miejscowość

Nazwa
Przedsiębiorcy:

NIP

REGON

Kapitał zakładowy

Numer KRS oraz oznaczenie sądu rejestrowego

Reprezentowanym przez:

Imię i nazwisko oraz funkcja

Seria i nr dowodu osobistego

PESEL

Imię i nazwisko oraz funkcja

Seria i nr dowodu osobistego

PESEL

Działającego/-ych na podstawie pełnomocnictwa z dnia:

_
dzień

_
miesiąc

rok

Adres:
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

_

siedziby firmy:
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adres:
Ulica

do
korespondencji:

Nr domu

Nr lokalu

_
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Zwanym
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a
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” Spółka Akcyjna zwane dalej CHEMAR S.A.
z siedzibą w Kielcach, adres: 25-953 Kielce, ul. Olszewskiego 6, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000146925,
NIP: 657-031-12-14, REGON: 290514300, kapitał zakładowy: 12 500 000,00 zł w pełni opłacony, reprezentowany przez:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres do korespondencji:
wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy (aneksy, faktury itp.) należy przekazywać na adres:
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A., ul. K. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce.
zwanym dalej Operatorem.
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora na rzecz Odbiorcy do punktów
poboru energii wskazanych w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej do Umowy.
2. Usługa dystrybucji energii elektrycznej będzie świadczona zgodnie z postanowieniami Warunków dostarczania i odbioru
energii elektrycznej.
3. Szczegółowe warunki świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej, prawa i obowiązki Stron oraz warunki rozliczeń,
związane z realizacją niniejszej Umowy, określone są w Regulaminie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
§2
1. Umowa

zawarta

jest

na

czas

nieokreślony /

_

określony do dnia
dzień

_
miesiąc

rok

2. 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
1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania lub zmiany Umowy na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia
usług dystrybucji energii elektrycznej.
2. Szczegółowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania świadczenia usługi dystrybucji przez Operatora określa
Regulamin świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
§4
1. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawcę energii elektrycznej, z którym ma
zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej.
2. Odbiorca wskazuje w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej Sprzedawcę rezerwowego. Podmiot ten będzie
odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez Sprzedawcę
wskazanego w ust. 1.
3. 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.
§5
1. Wynagrodzenie należne Operatorowi z tytułu świadczenia usługi płatne będzie za poszczególne okresy rozliczeniowe wskazane
w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektrycznej oraz z uwzględnieniem przyjętych tam okresów płatności. Strony ustalają
termin płatności na ………………………………………*
2. Do kwoty wynagrodzenia lub opłaty należnych Operatorowi na podstawie niniejszej Umowy zostanie doliczony podatek VAT
w ustawowej wysokości, którego zapłata obciąża Odbiorcę.
§6
Inne ustalenia …………………………………………………………………………………………………………………………………… *
* postanowienia do indywidualnego uzgodnienia

§7
1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
a) Regulamin świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (Zał. Nr 1),
b) Warunki dostarczania i odbioru energii elektrycznej (Zał. Nr 2).
3. Integralną częścią Umowy jest również Taryfa oraz Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora zatwierdzone
przez Zarząd CHEMARU S.A. w trybie uchwały i zamieszczona na stronie internetowej Operatora.
4. Operator jest uprawniony do przetwarzaniach danych osobowych Odbiorcy objętych niniejszą Umową, jeżeli jest to konieczne do
realizacji tej Umowy. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm) – administratorem
tych danych osobowych jest Operator.
Odbiorca

Operator

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

…………………………………………..
pieczęć i podpis

Odbiorca oświadcza, że otrzymał od Operatora treść niniejszej Umowy wraz z Załącznikami, jak również dotyczący jego praw oraz
obowiązków wyciąg z Taryfy i IRIESD Operatora.
Odbiorca

………………………………………………………………
czytelny podpis/y Odbiorcy

