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Załącznik nr 1 do umowy nr ENDM/             /   2013            
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
I  ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH 

Numer PPE: 

                            

 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ODBIORU 

1. Świadczenie będzie realizowane zgodnie z warunkami przyłączenia nr                   n.d.                   z dnia    n.d. 
2. Sprzedawca będzie dostarczał energię elektryczną do ww. obiektu z sieci o napięciu 230/400 V 
3. Klient zaliczany jest do V  grupy przyłączeniowej. 
4. Do rozliczenia za usługę dystrybucji energię elektryczną na podstawie niniejszej Umowy ma zastosowanie grupa taryfowa C11. Ceny i stawki 

opłat dystrybucyjnych określone są wg Taryfy. Cenę energii elektrycznej oraz wysokość opłaty rozliczeniowej określono w Cenniku lub Taryfie 
dla energii elektryczne sprzedawcy. 

5. Planowana ilość zużycia energii elektrycznej                                  MWh/rok. 
6. Miejsce dostarczania energii elektrycznej i miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych stanowią: 

      przy zasilaniu kablem ziemnym lub przyłączem kablowym z linii napowietrznej– zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w  
kierunku instalacji Klienta; 
     przy zasilaniu przyłączem napowietrznym, wykonanym wielożyłowym przewodem izolowanym – zaciski prądowe, o których mowa w podpunkcie 
pierwszym, lub zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji Klienta, w zależności od przyjętego rozwiązania 
technicznego; 
      w budynkach wielolokalowych – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń 
głównych w złączu, w kierunku instalacji Klienta; 
      w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym – zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji Klienta; 
      w budynkach wielolokalowych – zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń 
głównych w stacji, w kierunku instalacji Klienta; 
     inne:  

7. Energia dostarczana będzie w układzie:1  
       1-fazowym /          3-fazowym 
Przy zabezpieczeniu przelicznikowym                           A. 
Moc umowna                      kW. 

8. Miejscem zainstalowania układu pomiarowego jest: 

 
Lokalizacja licznika 

 
Koordynaty GPS 

9. Sprzedawca może dokonać na zlecenie Klienta sprawdzenia rzetelności wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, przy czym Klient ponosi 
opłaty zgodnie z taryfą tylko wtedy, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona. 

10. Szczegółowe wymagania i obowiązki Stron dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego określają obowiązujące przepisy.  
W razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, za który odpowiada Klient, ponosi on opłaty określone  
w Taryfie 

11. Wszelkie prace przy urządzeniach pomiaru rozliczeniowego mogą być wykonane wyłącznie na warunkach uzgodnionych  
ze Sprzedawcą. 

12. Pomiar energii odbywać się będzie licznikiem o nr  
13. Klient jest odpowiedzialny za stan instalacji odbiorczej oraz jej eksploatowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. 
14. Klient nie jest upoważniony do wykonywania żadnych zmian w instalacji odbiorczej bez zgody Sprzedawcy. Wszelkie zmiany  

w instalacji powinny być pisemnie uzgadniane ze Sprzedawcą.  
15. Zwiększenie mocy przyłączeniowej może nastąpić na wniosek Klienta wyłącznie po zawarciu umowy o przyłączenie  

i zrealizowaniu jej warunków. 
16. Zabezpieczenia przedlicznikowe są oplombowane przez Sprzedawcę a Klient przyjmuje do wiadomości, że uszkodzenie plomb nałożonych 

przez Sprzedawcę na jakiejkolwiek części układu pomiarowo – rozliczeniowego, jak i samowolna wymiana wkładek bezpiecznikowych na 
większe podlega opłacie dodatkowej zgodnie z taryfą Sprzedawcy. 
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