
Załącznik nr 1 do Umowy kompleksowej / Umowy o sprzedaż energii elektrycznej 
 i świadczenie usług dystrybucji / Umowy o świadczenie usług dystrybucji  

 

 
 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ODBIORU 

z dnia …………… 

  dla obiektu …………………………………………………………………….. 

  adres obiektu............................................................................................. 

  nr ewidencyjny WO …………………………………………………………… 

  grupa taryfowa ………………………………………………………………… 
  
Klient zamawia w poszczególnych miesiącach 2013r. moc zamawianą1 

 
1. dla każdego z miejsc zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego 

 
Miesiące  

2013r.  
I II II IV V VI VII VII IX X XI XII

[kW] 

FPP1             

FPP2             

 
2. dla układu sumującego/SZR, przy współczynniku „k” określonym zgodnie z zawartym Aneksem do Umowy 

kompleksowej / Umowy o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji / lub zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji2  

 
I II II IV V VI VII VII IX X XI XII

(kW) 

            

 
Potwierdzam, iż zapoznałem się i akceptuję następujące zasady zamawiania mocy, obowiązujące  
w OSD.:  
1. Zamówienie mocy musi być zgodne z postanowieniami aktualnie obowiązującej Taryfy dla Energii Elektrycznej. 

2. Moc zamawiana nie może być większa niż określona w umowie moc przyłączeniowa. 

3. W przypadku zamówienia mocy niezgodnie z punktami 1 i 2: 
1) zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji 
2) stosownym pismem Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o powyższym fakcie  
3) Klient zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany dokumentu obejmującego zamówienie mocy w celu dostosowania go 

do wymagań punktów 1 i 2. 

4. W przypadku, gdy Klient nie spełni wymagań określonych w pkt. 3. ppkt 3, do rozliczeń zostanie przyjęta moc zamówiona 
równa mocy przyłączeniowej. 

5.  Moc należy zamawiać dla każdego z miejsc zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, na rok kalendarzowy z 
podziałem na poszczególne miesiące, w terminie ustalonym w umowie. Jeżeli termin zamawiania mocy nie jest ujęty w 
umowie, moc należy zamawiać do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego zamówienie mocy 
dotyczy. Przy braku zamówienia, do rozliczeń przyjmuje się moc zamówioną, analogicznie jak w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok objęty zamówieniem, z uwzględnieniem dokonanych za zgodą OSD, w ciągu roku zmian. 

6. Przyjęta do rozliczeń moc zamówiona nie może być mniejsza od mocy optymalnej ze względu na własności metrologiczne 
zainstalowanych przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej. Deklarowana moc zamawiana powinna mieścić 
się w przedziale pomiędzy 20-120 % mocy odpowiadającej prądowi znamionowemu przekładników prądowych. 

7. W przypadku obniżenia za zgodą OSD, wielkości mocy zamówionej w stosunku do mocy określonej, zgodnie z zasadami 
wyszczególnionymi w ww. punktach, przy ustalaniu opłaty stałej za usługę dystrybucyjną, składnik stały stawki sieciowej 
ulega zwiększeniu o 10% dla miesiąca, którego obniżenie to dotyczy (zapis dotyczy tylko zmian dokonywanych w trakcie 
roku kalendarzowego) 

8. Wszelkie zmiany wielkości mocy zamówionej w stosunku do mocy określonej zgodnie z ww. zasadami, muszą być 
zgłoszone, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu, którego zmiana ma dotyczyć. 

9.  W odniesieniu do obiektu, dla którego specyfika układu zasilania nie uzasadnia stosowania współczynnika 
odzwierciedlającego tą specyfikę, moc umowna będzie ustalona, jako równa mocy zamawianej. 

 
 
 
 
 
 
 dnia ………………….......................                         ……………………………………………………………….. 
                                                                                                (Podpis Klienta lub osoby upoważnionej  
                                                                                                       do reprezentowania Klienta) 
 
 
 
1 Moc zamawiana jest to moc czynna pobierana, określona, jako wartość nie mniejsza niż wartość maksymalna ze średniej wartości tej mocy w okresie 15 minut. 
2 Dotyczy jedynie odbiorców posiadających układ sumujący/SZR zgodnie z postanowieniami umowy. 


