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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 

UMOWA Nr …………… 
 
 

zawarta w dniu ……………. r. w…………………………. pomiędzy: 
 
„Górna Raba” Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej, przy ul. Krakowskiej 27 e, NIP: 681-18-
02-943; REGON 356267546; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 
0000212716 – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy; 
wartość kapitału zakładowego 9 107 300,00 zł. 
reprezentowana przez: 

1. ………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………. 

 
zwanym w treści umowy „Zamawiaj ącym”   
 

a 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………………………………… przy ul. …………………………. 
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………………………………… 
REGON: ……………………………….., zarejestrowanym w rejestrze ………………………….. 
prowadzonym przez Sąd ……………………………………… wydział …………………………. 
w …………………………………… posiadającym kapitał zakładowy w wysokości …………… 
reprezentowanym, przez: 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  zwanych łącznie „Stronami”  
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie 
publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia  
29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2013, poz  907 z późn. zm.) 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą  
i zakupem energii elektrycznej na potrzeby obiektów wymienionych w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy, na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne – tekst 
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 15 czerwca 2012 r. 
(Dz. U.  z 2012 r.,  poz. 1059 z późn. zmian.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach 
wykonawczych.  

2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, 
przyłączeniem i opomiarowaniem  energii wchodzącej w zakres odrębnej umowy  
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o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego. 

3.  Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 
a. OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się świadczeniem usług dystrybucyjnych; 
b. Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD 

określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi 
dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy; 

c. Umowa – niniejsza umowa, 
d. Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii 

elektrycznej zużytej przez obiekty Zamawiającego; 
e. Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 

a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi 
dystrybucji energii elektrycznej; 

f. punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej; 
g. okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń 

pomiarowych następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej; 
h. taryfa – zbiór cen stosowanych przez OSD do rozliczenia za pobraną energię 

elektryczną; 
i. bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez 

podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży 
energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi 
rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej 
 i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego. 

 
§ 2 

PODSTAWOWE ZASADY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia 
o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 

2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla poszczególnych 
punktów poboru określonych w Załączniku nr 1 szacuje się łącznie __________ kWh. 

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy ma charakter 
jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze 
strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy 
nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 
Zamawiającego szacunkowej ilości energii elektrycznej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do punktów Zamawiającego większą ilość 
energii elektrycznej niż wartość szacunkowa podana w pkt 2, jeżeli zajdzie taka potrzeba 
Dostarczana ilość energii będzie rozliczana wg cen określonych w ofercie Wykonawcy. 

5. Szacowana wartość energii elektrycznej wyniesie _______________ zł brutto. 
6. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami 

dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen 
określonych w ofercie Wykonawcy. 

7. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich  zmian oraz miejsce dostarczenia energii 
elektrycznej określana jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. 

9. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 
Zamawiającego na podstawie danych udostępnionych przez OSD 

10. Koszty wynikające z dokonania bilansowania, ewentualnej opłaty handlowej i innych 
opłat uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1 

11. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 
handlowym z niniejszej Umowy przechodzą  na Wykonawcę. 

12. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby 
odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem 
energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne. 

13. Strony dopuszczają uruchomienie nowych punktów poboru energii elektrycznej, 
nieobjętego niniejszą umową, wg cen określonych w ofercie Wykonawcy. 

14. Sprzedaż energii odbywać się będzie za pomocą sieci dystrybucyjnej należącej do 
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 

15. Wykonawca oświadcza, iż posiada generalną umowę dystrybucyjną z właścicielem sieci 
elektroenergetycznej, z której zasilane są obiekty, do których będzie dostarczana energia 
elektryczna. 

16. Wykonawca oświadcza, iż posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr …  
z dnia ……...,wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 
§ 3 

STADARDY JAKO ŚCI OBSŁUGI 
 

1. Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z póz. zm.) 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu 
przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013 
poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych 
standardów obsługi. 

 
§ 4 

PODSTAWOWE OBOWI ĄZKI STRON 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. Pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami Umowy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, 
b. Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną, 
c. Zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a. Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców 
b. Rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń  

i udzielania odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub 
reklamacji. 
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c. Wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem,  
w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 
roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.)  oraz  
w rozporządzeniach wykonawczych do powyższej ustawy, Koncesją na Obrót 
Energią Elektryczną, a także postanowieniami niniejszej umowy.  

 
§ 5 

ZASADY ROZLICZE Ń 
 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 
elektrycznej netto określonej w ofercie Wykonawcy, (obejmującej wszystkie koszty 
sprzedaży) która wynosi:   

 

Grupa taryfowa Cena jednostkowa netto 
zł/kWh 

Cena jednostkowa brutto 
zł/kWh 

C11   

szczyt 
przedpołudniowy 

  

szczyt południowy   

B
 2

3 

pozostałe godziny doby   

 
2. Ceny określone w § 5 ust 1 niniejszej umowy, wg których będzie rozliczna sprzedaż 

energii elektrycznej  pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy. 
Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana 
będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych  oraz 
cenach jednostkowych netto energii elektrycznej (wartość wskazana do czterech miejsc po 
przecinku) dla określonej taryfy, określonych w § 5 ust 1 niniejszej umowy.  
3. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według 

obowiązującej stawki. Ceny brutto energii elektrycznej mogą ulec zmianie, na skutek 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Zmiany te nie 
wymagają formy aneksu, niemniej Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego w formie pisemnej 

4. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej 
jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) ma być równe i odbywać się będzie 
według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego.  

5. Zamawiający wymaga, aby rozliczenia za pobraną energię elektryczną następowały  
w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD oraz na zakończenie trwania  
umowy, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wystawienia i doręczenia faktur rozliczeniowych za dany okres  
rozliczeniowy w terminie do 21 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.  
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§ 6 
PŁATNOŚCI 

 
1. Zamawiający jest płatnikiem należności za energię elektryczną. 
2. Należności wynikające z faktur VAT płatne są w terminie do 30 dni od daty wystawienia 

faktur przez Wykonawcę, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego 
wystawionych faktur na minimum 14 dni przed terminem płatności. W przypadku 
otrzymania faktury po upływie ww. terminu, Zamawiający zapłaci należności za energię 
elektryczną w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur. 

3. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT odrębnie dla każdego obiektu określonego  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 

4. Faktury należy dostarczyć lub przesłać (liczy się data odbioru faktury z placówki 
pocztowej) na adres : „Górna Raba” sp. z o.o., ul Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna. 

5. Płatność faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
6. O zmianach danych dotyczących rachunków bankowych lub adresów Strony zobowiązują 

się wzajemnie powiadamiać, pod rygorem poniesienia kosztów wywołanych nie 
powiadomieniem o tych zmianach. Informacja o zmianach następuję na podstawie 
jednostronnego, pisemnego powiadomienia. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturach,  
a wskazanych w niniejszej umowie przyjmuje się, że obowiązującym terminem płatności 
jest termin wskazany w umowie. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 
9. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje 

prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 
10. Złożenie reklamacji  nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku płatności należności za 

dostarczoną energię elektryczną. 
11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ................................................ 
12. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego.  
 

§ 7 
OBOWIĄZYWANIE UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY, WSTRZYMANIE 

DOSTAW 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony  tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016 
2. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2016 r.  

po pozytywnym zakończeniu procedury zmiany Wykonawcy. 
3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej 

przez Wykonawcę. 
4. Dla realizacji Umowy w zakresie punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 
a. Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a OSD, 
b. Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD, 

5. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa 
powyżej będzie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej 
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rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie 
pisemnej w terminie 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 
o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość iż umowa o świadczenie usług 
dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym  
w trybie wskazanym powyżej, Umowa wygasa w zakresie punktów poboru, do których 
dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji  
z dniem jej rozwiązania. 

7. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 
wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

8. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu odbioru nie objętego zał. nr 1 do 
niniejszej umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku  
z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowych 
załączników bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana treści 
załączników nie stanowi zmiany warunków niniejszej umowy. 

9. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży 
energii elektrycznej dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w zał. nr 1 do umowy 
i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są 
wszystkie punkty odbioru określone w załącznikach. 

10. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy jest 
..............................., tel. ..................., 
fax,...............................email....................................................... 

11. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest 
..............................., tel. ..................., fax,.................................... 

     e-mail....................................................... 
 

§ 8 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości 
brutto oferty, na podstawie której podpisana zostaje niniejsza umowa. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,  
w wysokości 10% wartości brutto oferty, na podstawie której podpisana zostaje niniejsza 
umowa, z wyłączeniem odstąpienia na zasadzie art. 145 Pzp. 

3. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości poniesionych 
kosztów zakupu energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy rezerwowego na skutek 
odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

4. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującej mu należności 
za wystawione faktury ze energię elektryczną.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 9 
ZMIANA UMOWY 

1.Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany 
umowy w zakresie: 

1.1 Zmniejszenia lub zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej wskazanych 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Zamawiajmy ma prawo do zmiany umowy 
związanej z rezygnacją z punktów odbioru objętych niniejszym postępowaniem  
w przypadku przekazania, sprzedaży obiektu innemu właścicielowi) 

1.2 Zaistnienia okoliczności ekonomicznej, prawnej lub technicznej niemożliwej do 
przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należnego wykonania umowy, 
zgodnie ze SIWZ. 

1.3 Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 Ustawy Pzp. 

2. Wszelkie zmiany o których mowa w § 9 Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 
 

§ 10 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest wykaz punktów poboru energii elektrycznej 

(załącznik nr 1 do Umowy). 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne. 
4. Zamawiający dla realizacji umowy i dokonania czynności związanymi  

z wprowadzeniem jej do systemu OSD udziela Wykonawcy pełnomocnictwa  
o treści zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na dostawy uzupełniające zgodnie 
  z postanowieniami SIWZ, przy zapewnieniu cen jednostkowych energii przewidzianych 
  niniejszą umową. 
 
 
 
                        Zamawiający                                                                 Wykonawca 
 
 
 
Załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru energii elektrycznej 
2. Załącznik nr 2 – pełnomocnictwo
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Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej 
 

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej 
 

Lp. 
Punkt 

odbioru 
Rodzaj punktu 

poboru 
Adres/nazwa 

obiektu 
Numer 
licznika 

Taryfa 
Moc 

przyłączeni
owa 

Moc  
umowna 

1 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

oczyszczalnia 
 ścieków 

Mszana Dolna 

ul. Krakowska 
27e, 34-730 

Mszana Dolna 
96220446 B23 130 kW 130 kW 

2 
"Górna 
Raba" 

 Sp. z o.o. 

oczyszczalnia 
 ścieków 
Rokiciny 

Podhalańskie 

Rokiciny 
Podhalańskie 
161a, 34-721 

Raba 
Wyżna 

323.0016598 B23 68 kW 45 kW 

3 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

oczyszczalnia 
 ścieków Lubień 

32-433 
Lubień 

323.0016606 B23 70 kW 50 kW 

4 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

oczyszczalnia 
 ścieków 
Tokarnia 

32-436 
Tokarnia 712 

323.0016621 B23 112 kW 40 kW 

5 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

oczyszczalnia 
 ścieków Pcim 

32-432 Pcim 303.0011493 B23 120 kW 60 kW 

6 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków Poręba 

Wielka 

Poręba 
Wielka 
34-735 

Niedźwiedź 

3666979 C11 7 kW 7 kW 

7 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 
Podobin 

Podobin  
34-735 

Niedźwiedź 
Bulik 

12491920 C11 15 kW 15 kW 

8 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 
Podobin 

Podobin  
34-735 

Niedźwiedź 
Kutryba 

0.3122906 C11 9 kW 9 kW 

9 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 
Podobin 

Podobin  
34-735 

Niedźwiedź 
Spyrka 

0.3033864 C11 7 kW 7 kW 

10 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 

Niedźwiedź 

34-735  
Niedźwiedź 

Plebania 
12490873 C11 15 kW 15 kW 

11 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 

Skomielna 
Czarna 

Skomielna 
Czarna 
32-463 

Tokarnia 

04000790 C11 9 kW 9 kW 



 9 

12 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 
Tokarnia 

32-436 
Tokarnia PS 

70502610 C11 9 kW 9 kW 

13 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 
Tokarnia 

32-436 
Tokarnia PS 1 

70696687 C11 14 kW 14 kW 

14 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków Pcim 

32-432 Pcim 13687848 C11 22 kW 22 kW 

15 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 

Kasinka Mała 

34-734 
Kasinka Mała 

P7 
 03667193 C11 14 kW 14 kW 

16 
"Górna 

Raba" Sp. z 
o.o. 

Pompownia  
ścieków 

Kasinka Mała 

34-734 
Kasinka Mała 

P1 
13568086 C11 7 kW 7 kW 

17 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 

Kasinka Mała 

34-734 
Kasinka Mała 

P2 
70172722 C11 7 kW 7 kW 

18 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 

Kasinka Mała 

34-734 
Kasinka Mała 

P3 
14731401 C11 11 kW 11 kW 

19 
"Górna 

Raba" Sp. z 
o.o. 

Pompownia  
ścieków 

Kasinka Mała 

34-734 
Kasinka Mała 

P6 
70172747 C11 9 kW 9 kW 

20 
"Górna 
Raba"  

Sp. z o.o. 

Pompownia  
ścieków 

Łostówka 

Łostówka 
34-730 

Mszana Dolna 
70807889 C11 7 kW 7 kW 
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Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży energii elektrycznej 
 
 
 

Mszana Dolna, dnia ........................ 
 

                                                          

PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Ja niżej podpisany udzielam pełnomocnictwa na rzecz: 
 
Nazwa Sprzedawcy  
ul. ……….nr………… 
Kod pocztowy , miasto 
 
Nr NIP:......................... 

Nr REGON: ........................ 

do dokonania niżej wymienionych czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii 

elektrycznej: 

 

1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy 

sprzedaży energii elektrycznej,  

2) reprezentowania przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  

w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy, 

3) dokonywania wszelkich czynności, które będą konieczne do przeprowadzenia działań,  

o których mowa w pkt. 1-3,  

4) udzielania dalszych pełnomocnictw w w/w zakresie, pracownikom Wykonawcy. 

 

Pełnomocnictwo jest ważne w okresie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
 

 
 

 


