Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
nr ………..…………..…………..……. zawarta w dniu ………….
pomiędzy:
Green Lights Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Migdałowa 4 lok. 68, 02-796 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS 0000167786, nr NIP 5213256789, Regon
015537903 zwana dalej „Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego”, w skrócie
„OSDn” reprezentowaną przez:
1.

…………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji: ul. 1 Sierpnia 6, bud. D; 02-134 Warszawa,

a
«klient»
(nazwa odbiorcy)
«Adres»
(adres)
«NIP»
(KRS, REGON, NIP)
zwanego dalej „Odbiorcą”, na rzecz którego działają (reprezentowanym przez):
1.

…………………………………………………………………………………….

2.

…………………………………………………………………………………….

Odbiorca i OSDn będą łącznie nazywani jako „Strony", a każdy oddzielnie jako „Strona".
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków świadczenia przez OSDn usług dystrybucji energii
elektrycznej, zwanych dalej „usługami dystrybucji", na rzecz Odbiorcy, w związku z zawartą przez
Odbiorcę umową sprzedaży energii elektrycznej.
2. Szczegółowe warunki świadczenia usług dystrybucji, a także prawa oraz obowiązki OSDn i Odbiorcy w
tym zakresie określone są w Taryfie i IRiESDn, a także w Ogólnych warunkach umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn,
zwanych dalej „OWU", które stanowią integralną część Umowy.
3. OSDn zobowiązuje się na warunkach określonych w Taryfie i IRiESD oraz Umowie i OWU, w okresie
obowiązywania Umowy świadczyć usługi dystrybucji do obiektu wskazanego w Załączniku nr 1 do
Umowy, zwanego dalej „Obiektem".
4. Odbiorca zobowiązuje się do postępowania w związku z pobieraniem energii elektrycznej w sposób
zgodny z Taryfą i IRiESD oraz Umową i OWU, z uwzględnieniem charakteru Obiektu.
§2
Warunki realizacji Umowy
1. Techniczne warunki świadczenia usług dystrybucji dla Obiektu zostały określone w Załączniku nr 1 do
Umowy.
2. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSDn Umowy jest jednoczesne obowiązywanie umowy o
świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSDn a Sprzedawcą lub Sprzedawcą rezerwowym
oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą lub Sprzedawcą
rezerwowym.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest podmiot wskazany - z upoważnienia
Odbiorcy - przez Sprzedawcę albo Sprzedawcę rezerwowego - gdy zawarta przez Sprzedawcę
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7.

8.

rezerwowego umowa sprzedaży energii elektrycznej jest realizowana przez OSDn na podstawie
postanowień Umowy.
Rozliczenia z tytułu świadczonych usług dystrybucji odbywać się będą w 1-miesięcznym okresie
rozliczeniowym. Faktura VAT obejmować będzie prognozowaną wartość kosztów dystrybucji energii
elektrycznej w danym (bieżącym) miesiącu kalendarzowym oraz rozliczenie faktycznych kosztów
dystrybucji energii elektrycznej w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za świadczone usługi dystrybucji i innych należności
wynikających z Umowy na podstawie otrzymywanych dokumentów finansowych.
Strony ustalają, że termin płatności za świadczone usługi dystrybucji wynikających z Umowy wynosi 14
dni od daty wystawienia dokumentu finansowego. Odbiorca zobowiązany jest poinformować OSDn w
przypadku nieotrzymania dokumentu finansowego.
Strony ustalają, że termin płatności innych należności wynikających z Umowy wynosi 14 dni od daty
wystawienia dokumentu finansowego. OSDn dostarczy Odbiorcy dokument finansowy za inne
należności wynikające z Umowy co najmniej 5 dni przed wskazanym terminem płatności. W razie
dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego w późniejszym terminie, termin płatności ulega
przesunięciu o ilość dni opóźnienia w przekazaniu dokumentu finansowego.
Do praw i obowiązków OSDn i Odbiorcy stosuje się postanowienia OWU dotyczące odbiorców z V grupy
przyłączeniowej.
§3
Oświadczenia Odbiorcy

1. Odbiorca oświadcza, że adresem na który należy wysyłać dokumenty finansowe, w tym faktury VAT, a
także korespondencję związaną z realizacją i z obowiązywaniem Umowy jest: adres siedziby Odbiorcy.
2. Odbiorca wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres
…………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Odbiorca oświadcza, że:
1) posiada tytuł prawny do korzystania z Obiektu;
2) jest podatnikiem podatku od towarów i usług pod numerem identyfikacyjnym określonym w
komparycji Umowy;
3) przed podpisaniem Umowy otrzymał i zapoznał się z OWU;
4) przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Taryfą oraz IRiESDn;
5) nie posiada koncesji na dystrybucję energii elektrycznej obejmującej obiekt;
6) nie jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i płatnikiem opłaty OZE.
4. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie danych pomiarowych Sprzedawcy lub Sprzedawcy
rezerwowemu oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe Sprzedawcy lub
Sprzedawcy rezerwowego.
§4
Informacje o sprzedaży energii elektrycznej
1. Sprzedawcą Odbiorcy jest podmiot z którym Odbiorca posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej,
wskazany w powiadomieniu OSDn o umowie sprzedaży energii elektrycznej zawartej z tym Sprzedawcą
zgodnie z OWU, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji powiadomienia przez OSDn.
2. Zmiany Sprzedawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia OSDn o nowej umowie
sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z OWU.
3. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania OSDn o zmianach dokonanych w umowie
sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą lub Sprzedawcą rezerwowym, które mają wpływ
na realizację Umowy.
4. Sprzedawcą rezerwowym Odbiorcy jest podmiot wskazany w powiadomieniu OSDn o umowie
sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą.
5. Odbiorca wyraża zgodę na zawarcie przez OSDn, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy sprzedaży
energii elektrycznej ze Sprzedawcą rezerwowym, o którym mowa w Umowie, na warunkach i zasadach
określonych przez tego Sprzedawcę rezerwowego, chyba że Odbiorca inaczej określi te warunki i
zasady, a Sprzedawca rezerwowy wyrazi na nie zgodę.
6. Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a wskazanie nowego Sprzedawcy
rezerwowego następuje w powiadomieniu OSDn o umowie sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze
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Sprzedawcą zgodnie z OWU. Odbiorca może również zmienić Sprzedawcę rezerwowego poprzez
pisemne wskazanie OSDn nowego Sprzedawcy rezerwowego.
§5
Okres obowiązywania Umowy
1.
2.
3.
4.
5.

Umowa zostaje zawarta i zaczyna obowiązywać z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczęcie realizacji Umowy następuje z dniem 01.01.2019r.
Umowa obowiązuje na czas nieokreślony.
Tryb i warunki zmiany lub rozwiązania Umowy zostały określone w OWU.
Jeżeli Strony były związane wcześniejszą umową o świadczenie usług dystrybucji do Obiektu, z dniem
wejścia w życie Umowy postanowienia Umowy zastępują postanowienia tej wcześniejszej umowy o
świadczenie usług dystrybucji.
§6
Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Lights Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Migdałowej 4/68, 02-796 Warszawa;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji umowy lub podjęcia działań
niezbędnych do tego, by umowa w oczekiwanym kształcie została zawarta, jak również na potrzeby
wypełnienia przez administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w
szczególności przepisów podatkowo-księgowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy
oraz prowadzenia rozliczeń z nią związanych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom
upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom, którym
powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym: spółkom z grupy Green Lights,
współpracującym z administratorem kancelariom prawnym i biurom księgowym, podmiotom
świadczącym usługi IT;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, w tym przez okres
przedawnienia roszczeń z nią związanych, a dodatkowo przez w którym Administrator jest
zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
§7
Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych i reprezentujących kontrahentów
Green Lights sp. z o.o. informuje, iż:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Klienta oraz
osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot, jako osoby do kontaktu jest Green Lights Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Migdałowej 4/68, 02-796 Warszawa,
2. Dane osobowe udostępnione przez Klienta przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy na
podstawie
art. 6 ust 1 pkt b);
3. Podane przez Klienta dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom - naszym pracownikom,
współpracownikom, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących
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przepisów prawa, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym:
spółkom z grupy Green Lights, współpracującym z administratorem kancelariom prawnym i biurom
księgowym, podmiotom świadczącym usługi IT;
Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
Osoby, których dane udostępnił Klient posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Osoby, których dane udostępnił Klienta posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy.
Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru
Administratora) rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Klienta Wniesienie przez wyżej opisaną
osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Klienta niezwłocznego wskazania
innej osoby w jej miejsce.
Dane udostępnione przez Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
Klient zobowiązuje się poinformować osoby, których dane udostępnił w ramach niniejszej umowy o
treści niniejszego paragrafu.
§ 8.
Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym powyżej, zastosowanie mają postanowienia OWU.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Integralną część Umowy stanowią OWU oraz następujące Załączniki do Umowy:
1) Wykaz punktów poboru energii objętych umową o świadczenie usług dystrybucji

OSDn

Odbiorca
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