Umowa o przyłączenie do sieci
Nr …. /ZE/PE/DU/ 20…

Zawarta w dniu ……… r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:
ZAKŁADEM ENERGOELEKTRYCZNYM „ENERGO-STIL” Sp. z o.o.
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS:
0000087694;
NIP:
599-22-77-261
Regon:
210442221
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25
zwanym dalej „ENERGO-STIL”,
reprezentowanym przez uprawnionych do działania w imieniu spółki:
Prezes Zarząd - Jakub Matyjaszczyk
Członek Zarząd

- Cezary Korniejczuk

a ubiegającym się o przyłączenie do sieci:

……………………………. z siedzibą …………………………., …………………………..., o numerach
NIP:
………………
REGON:
………………
Reprezentowana przez:
……………………. – ……………………………….

Zwana dalej Klientem.

,

§1
Klient oświadcza, że:
1. Warunki przyłączenia dla obiektu położonego na działce nr ………. zostały przez
ENERGO-STIL określone w dniu ……………. na jego wniosek z dnia ………….., akceptuje je
i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastąpiły żadne zmiany w jego tytule
prawnym do obiektu, którym jest akt notarialny nr……….. z dnia ………………….
3. Zawiadomi ENERGO-STIL o każdej zmianie zaistniałej w jego tytule prawnym do
obiektu, co potwierdzi stosowymi, dokumentami.
4. Posiada i zabezpieczył środki finansowe na realizację swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.

§2
1. Zgodnie z zapisami „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 04.05.2007 w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” oraz
zapisami ppt.4 „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej” ENERGO-STIL,
przedmiotem umowy jest:
1.1. Wykonania odcinka linii przyłącza kablowego 4 przewodowego z linii o napięciu
3x 230 /400V z SE ……… pole ………… do rozdzielni podmiotu przyłączanego –
granica stron to zaciski kabla w polu …… .SE ……….
1.2. Wykonania instalacji odbiorczej, zastosowania bezpieczników przedlicznikowych
o maksymalnej wielkości …...
1.3. Utrzymania poboru mocy przy całodobowym współczynniku tg ϕ ≤ 0,4.
1.4. Przygotowania miejsca do zainstalowania układu pomiarowego: układ
półpośredni zostanie zamontowany na koszt i przez ZE „Energo-Stil” sp. z o.o. w
………………………………………………….
1.5. Odbiorca swoim staraniem i na swój koszt wykona zasilanie do swojego obiektu.
2. Klient zakwalifikowany zostanie do ….. grupy przyłączeniowej.
3. Strony współdziałać będą dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§3
Strony uzgadniają następujące zasady i terminy realizacji przyłączenia:
1. ENERGO-STIL dokona niezbędnych zmian w sieci, o których mowa w § 2 pkt. 1.1, w
terminie do dnia załączenia i podania napięcia dla nowego przyłącza Klienta.
2. Uruchomienie przyłącza (podanie napięcia) nastąpi niezwłocznie po:
2.1. dokonaniu opłat za przyłączenie przez Klienta w wielkości określonej w § 4.
2.2. dostarczeniu przez Klienta i sprawdzeniu stosownych protokołów badań i
sprawdzenia skuteczności zerowania rozdzielni głównej Klienta, oraz protokołów
ze sprawdzenia kabla zasilającego.
2.3. podpisaniu przez Klienta kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej
oraz świadczenia usług dystrybucyjnych .
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§4
1. Klient poniesie opłatę za przyłączenie do sieci ENERGO-STIL. Opłata obliczona została
zgodnie z zapisami ppt. 4.10 aktualnej Taryfy dla energii elektrycznej ENERGO-STIL
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, powiększonych o podatek
VAT.
2. Kwota opłaty za przyłączenie zgodnie z zapisami Taryfy i wynosi dla ….kW netto:
……….. zł (słownie ……………………..) plus podatek VAT (23%), co daje kwotę brutto
……………
3. Klient wniesie opłatę za przyłączenie w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury
VAT.

§5
Ustala się następujące miejsce rozgraniczenia własności urządzeń, które stanowi
jednocześnie miejsce dostarczania energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej: …………………………………………………….
§6
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na wypadek:
1.1. nie wniesienia przez Klienta opłaty za przyłączenie, określonej w § 4.
1.2. nie dostarczeniu przez Klienta celem sprawdzenia stosownych protokołów
odbiorczych badań i pomiarów stanu izolacji sieci Klienta, protokołów pomiarów
kabla i sprawdzenia skuteczności zerowania rozdzielni głównej Klienta.
1.3. nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Klienta „Umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucyjnych”, o której mowa w § 3 pkt.
2.3,
1.4. wystąpienia siły wyższej.
2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.
3. Jeżeli przyłączenie nie dojdzie do skutku z przyczyn wymienionych w pkt. 1 albo z
przyczyn leżących po stronie Klienta, obowiązany jest on do pokrycia
udokumentowanych, wydatków poniesionych przez ENERGO-STIL i zobowiązań
zaciągniętych przez ENERGO-STIL w związku z realizacją niniejszej umowy.

§7
Osobami upoważnionymi do uzgadniania i bieżącej koordynacji prac wykonywanych przez
strony oraz wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym w
szczególności w zakresie terminów prób końcowych i ostatecznego odbioru przyłącza i
przyłączanych instalacji są:
- ze strony ENERGO-STIL: …………………………..
- ze strony Klienta: ……………………………….
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§8
1. Strony ustalają, że adresami stron dla doręczeń są adresy wskazane w umowie, a
wysłanie pisma poleconego ma pomiędzy stronami skutek doręczenia. Podany adres
ma także skutek w postępowaniu spornym.
2. Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§9
1. Klient oświadcza, że nieodpłatnie umożliwiać będzie ENERGO-STIL, w obrębie swojej
nieruchomości budowę, rozbudowę sieci i przyłączy oraz wykonywanie prac
eksploatacyjnych i usuwanie awarii. Klient oświadcza, że znana mu jest treść art. 124
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115 z 1997 roku poz. 741 z późn.
Zmianami) i w związku z tą treścią wyraża zgodę a nieodpłatne udostępnienie terenu
w niezbędnych dla ENERGO-STIL przypadkach.
2. ENERGO-STIL oświadcza, że powiadamiać będzie Klienta o planowanych terminach
prac, o których mowa w pkt.1, z wyprzedzeniem umożliwiającym Klientowi
przygotowanie nieruchomości.

§ 10
1. Wszelkie zmiany albo odstąpienie od warunków niniejszej Umowy wymagają pod
rygorem nieważności formy pisemnej, przyjętej przez obie Strony.
2. Odpowiedzialność stron regulowana jest postanowieniami niniejszej umowy oraz
przepisami Kodeksu Cywilnego w sprawie odpowiedzialności za niewykonanie i
nienależyte wykonanie zobowiązania.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy ustawy Prawo
Energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sprawy sporne Strony będą starły się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku
możliwości porozumienia organem właściwym do ich rozstrzygania będzie właściwy
rzeczowo sąd powszechny w Gorzowie Wlkp. lub Prezes URE.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

§ 11
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
2. Niniejszą umowę zawarto na czas realizacji warunków przyłączenia.

ENERGO-STIL Sp. z o.o.

Klient:
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