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Załącznik nr 1 do Umowy nr x/ED/201x/U-……… 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w Oświęcimiu dnia ………………….. pomiędzy 

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej „Synthos Dwory” Sp. z o.o.) 

zwaną dalej Synthos Dwory a ……………….. zwana dalej Sprzedawcą 

WYKAZ URD ORAZ UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ Z TYMI URD, 
PRZYŁĄCZONYMI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY 

1. Wykaz URD oraz zgłoszonych przez Sprzedawcę umów sprzedaży z tymi URD, które zostały 
przyjęte do realizacji przez Synthos Dwory na warunkach zawartych w Umowie, zawiera 
Tabela nr 1. 

2. Integralną część Umowy stanowią pozytywnie zweryfikowane przez Synthos Dwory 
zgłoszenia umów sprzedaży, o których Synthos Dwory został powiadomiony przez 
Sprzedawcę w formie i trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. Zgłoszenia te są 
dołączane do niniejszego załącznika bez konieczności zmiany Umowy w formie aneksu do 
Umowy. 
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Tabela nr 1 

L.p. 

Nazwa 
i dane 

teleadresow
e URD 

Adres 
obiektu 

URD 

Kod (Nr) 
PPE 
lub 

nr licznika 

Kod 
URD  

Data rozpoczęcia 
realizacji przez 

Przedsiębiorstwo 
Dystrybucyjne 

umowy sprzedaży
 

Nr umowy 
sprzedaży 
i data jej 
zawarcia 

Okres obowiązywania 
umowy sprzedaży 

Planowana 
ilość energii 
elektrycznej 

objęta 
umową 

URB odpowiedzialny za  
bilansowanie handlowe  

Sprzedawcy 

od do [MWh/rok] Kod i Nazwa URB 
Kod MB do 

którego przypisany 
jest URD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.   
 

 
 

 
     

 

 

Ad. 10) Planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej objętej umową sprzedaży w podziale na poszczególne punkty PPE lub 

w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż rok planowaną ilość energii elektrycznej objęta umową w MWh, 

z dokładnością do 0,001 MWh (w przypadku, gdy poszczególne punkty PPE są rozliczane w oparciu o standardowe profile 

zużycia i są rozliczane w różnych grupach taryfowych Synthos Dwory – a także o ile jest to wymagane przez Synthos Dwory, 

również w podziale na zagregowane dla danego profilu grupy PPE rozliczane w oparciu o te profile) – w przypadku nie 

podania tej wartości zostanie ona określona przez Synthos Dwory i traktowana według takich samych zasad jak podana przez 

URD i/lub Sprzedawcę. W takim przypadku Synthos Dwory nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki określenia tej 

wartości. 

 


