UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
nr ………………………………….
zawarta w dniu …………………………………… roku w ……………………….., zwana dalej „Umową” pomiędzy:
………………………………. z siedzibą w ……………….. (………………..) przy ulicy ………………….., zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla ………………w ……………., ………………….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………., REGON ……………….,
NIP: ………………2, kapitał zakładowy: ……………… zł, reprezentowaną przez:
…………………………. - ……………………………….
………………………… - ……………………………….
zwaną w dalszej części „Sprzedawcą”,
a
………………………………. z siedzibą w ……………….. (………………..) przy ulicy ………………….., zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla ………………w ……………., ………………….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………., REGON ……………….,
NIP: ………………2, kapitał zakładowy: ……………… zł, reprezentowaną przez:

…………………………. - ……………………………….
………………………… - ……………………………….
zwana/y w dalszej treści Umowy “Odbiorcą” lub
zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej dokonywana przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy
w okresie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych oraz praw i obowiązków Stron
Umowy.
§2
DEFINICJE, PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY POWIĄZANE
1. Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają:
a) BOK – Biuro Obsługi Klienta.
b) Energia elektryczna - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWSEE.
c) Energia elektryczna konwencjonalna - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWSEE.
d) Forma pisemna – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWSEE.
e) Miejsca Odbioru - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWSEE.
f) Odbiorca - podmiot kupujący na potrzeby własne energię elektryczną na podstawie umowy zawartej
ze Sprzedawcą z zastrzeżeniem zapisów § 9 ust 1. i 2.
g) Okres rozliczeniowy - okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym
dokonywana jest sprzedaż energii elektrycznej.
h) OWSEE – Ogólne Warunki Sprzedaży Energii Elektrycznej.
i) Prezes URE – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

j) Siła Wyższa – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWSEE.
2. Podstawą do ustalenia warunków Umowy jest:
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093,
1505, 1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202).
b) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143).
c) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093,
1873, 2376).
d) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektowności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166).
e) Umowa o Przyłączenie zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSDn.
f) Umowa o Świadczenie Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSDn.
g) OWSEE.
§3
WOLUMEN DOSTARCZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ/MIEJSCA ODBIORU
1.
2.

Zasady wyznaczania wolumenu dostarczanej energii elektrycznej został określone w § 4 OWSEE.
Miejsca Odbioru określono w Załączniku nr 2.
§4
CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Cena jednej kWh energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę na potrzeby własne została określona
w Załączniku nr 2.
Za handlową obsługę polegającą na: wystawianiu faktur oraz ich dostarczaniu, prowadzeniu ewidencji
wpłat należności i innej ewidencji zapewniającej poprawność rozliczeń, Sprzedawca będzie obciążać
Odbiorcę miesięczną opłatą, zwaną "Opłatą handlową" w wysokości określonej w Załączniku nr 2.
Powyższe ceny w rozliczeniach za sprzedaną energię elektryczną obowiązują od dnia podpisania
Umowy do dnia ………………… r.
Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera:
a) cenę energii elektrycznej konwencjonalnej,
b) wszystkie koszty realizacji obowiązków zakupu świadectw pochodzenia, efektywności energetycznej
i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi URE, wynikających z przepisów prawa, o których mowa
w § 2 ust. 2.
c) podatek akcyzowy od energii elektrycznej, z uwagi na fakt, iż Odbiorca jest nabywcą końcowym
w rozumieniu przepisów ustawy wskazanej w § 2 ust.2 pkt. b).
W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie opisanym powyżej cena, o której mowa w ust. 1.
zostanie dostosowana do nowych uregulowań w zakresie w jakim zmiana prawa będzie miała wpływ
na zmianę ceny.
Do ceny, o której mowa w ust. 1 i 2. zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami w dniu wystawienia faktury VAT.
W terminie najpóźniej jednego miesiąca przed datą, o której mowa w ust. 3., Sprzedawca złoży
Odbiorcy propozycję nowej ceny energii elektrycznej oraz okresu jej obowiązywania. Brak odpowiedzi
Odbiorcy w terminie 14 dni od daty doręczenia nowej propozycji ceny i okresu jej obowiązywania
stanowi o jej przyjęciu. Brak ww. propozycji jest jednoznaczny, że przedstawiona w ust. 1 cena energii
elektrycznej obowiązuje przez kolejne 12 miesięcy. W przypadku niewyrażenia przez Odbiorcę zgody
na zastosowanie nowej ceny energii elektrycznej mają zastosowanie zapisy § 13. ust. 2 OWSEE.
Ustala się miesięczne Okresy rozliczeniowe odpowiadające miesiącom kalendarzowym.
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§5
ZASADY ROZLICZEŃ
Szczegółowe zasady rozliczeń zostały określone w § 6 OWSEE.
§6
WYSOKOŚĆ BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH
Zasady wyznaczania wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych zostały określone
w § 7 OWSEE.
§7
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia ………….r.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
3. Umowa może być rozwiązana za pisemnym wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem
3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadający po miesiącu,
w którym dokonano wypowiedzenia.
4. Pozostałe warunki rozwiązania umowy zostały określone w § 11 OWSEE.
§8
DANE KONTAKTOWE
1. Korespondencję do Sprzedawcy należy przesyłać na adres:
…………………….
…………………….
……………………..
e-mail:……………………..
e-mail dla faktur: ……………………..
2. Korespondencję do Odbiorcy należy przesyłać na adres:
…………………….
…………………….
……………………..
e-mail:……………………..
e-mail dla faktur: ……………………..
3. W bieżących kontaktach między Odbiorcą oraz Sprzedawcą związanych z realizacją Umowy, Strony
reprezentują:
a) ze strony Odbiorcy: ……………………………………………tel:……………………………… e-mail:………………………………
b) ze strony Sprzedawcy: ……………………………………………tel:……………………………… e-mail:……………………………
§9
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Odbiorca nabywa energię elektryczną i zużywa ją wyłącznie na potrzeby własne. Odbiorca oświadcza,
że nie posiada koncesji wydanej przez Prezesa URE na obrót energią elektryczną, wytwarzanie energii
elektrycznej, bądź przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.
2. W przypadku zmiany w powyższym zakresie Odbiorca zobowiązany jest poinformować o tym
Sprzedawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni kalendarzowych
od momentu, gdy uzyskał jedną z ww. koncesji Prezesa URE, podając nr decyzji, jej datę oraz okres,
na który została wydana. W takim przypadku od momentu, gdy Odbiorca spełnia wymogi ustawy,
o której mowa § 2 ust. 2. pkt. b), upoważniające do obrotu energią elektryczną stosowane będą ceny
niezawierające podatku akcyzowego.
3. Strony zobowiązują się do:
a) Bieżącej aktualizacji danych zawartych w § 8.
b) Wzajemnego przekazywania informacji o powstaniu awarii lub okoliczności stanowiących Siłę
Wyższą, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
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c) Zachowania Formy Pisemnej przekazywania danych, informacji, opinii, dokumentów i wniosków,
o których mowa w Umowie.
4. Odbiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
5. Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
§ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy lub z niej wynikającego, Strony
dołożą starań w celu rozwiązania go w sposób polubowny w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty
zaistnienia sporu.
2. W razie nie rozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby strony pozywającej chyba, że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć
do właściwości Prezesa URE.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podpisanie Umowy ze Sprzedawcą jest jednoznaczne z akceptacją OWSEE, z którymi Odbiorca przed
podpisywaniem Umowy się zapoznał.
2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia
z nimi sprzeczne tracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego
prawa.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych
i dokumentów powołanych w § 2 Umowy.
5. Forma aneksu nie jest wymagana do zmian Umowy będących następstwem:
a) Wymiany elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego.
b) Zmiany OWSEE.
c) Zmiany adresu korespondencyjnego Stron, która następować będzie na podstawie pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony Umowy.
d) Zmiany ceny, o której mowa w § 4 ust. 7.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze Stron.
7. Integralną częścią Umowy są:
7.1. OWSEE stanowiące Załącznik nr 1.
7.2. Załącznik nr 2 - Miejsca odbioru energii elektrycznej, grupa taryfowa, cena energii elektrycznej,
opłata handlowa.

SPRZEDAWCA

ODBIORCA
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