UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NR ……………………………………………………………………………………….
zawarta w dniu ……………………………………..……..……….. roku w Warszawie pomiędzy
POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000103233, będącą czynnym podatnikiem VAT, NIP: 587-15-40-127, REGON: 192727078, posiadającą koncesję na
obrót energią elektryczną udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2008 roku Nr
OEE/532/18543/W/2/2008/BT z późn. zm.
zwaną dalej Sprzedawcą lub Sprzedawcą Rezerwowym, którą reprezentuje:

a Odbiorcą

Nazwa Odbiorcy

NIP

KRS

REGON

którego reprezentuje:

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (w przypadku pełnomocnictwa – kopia jego stanowi integralny załącznik do Umowy).
(Jeżeli Umowę w imieniu Odbiorcy podpisuje Sprzedawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w Umowie Dystrybucyjnej lub z mocy
obowiązującego Prawa Energetycznego – wówczas nie ma potrzeby dołączania do Umowy pełnomocnictwa).

Adres siedziby Odbiorcy

Ulica

kod pocztowy

Adres do korespondencji

nr domu

Poczta

jak wyżej

Miejscowość

jak niżej

Ulica

kod pocztowy

nr lokalu

nr domu

Poczta

nr lokalu

Miejscowość

Sprzedawca oraz Odbiorca będą łącznie określane jako Strony, a oddzielnie jako Strona.
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
NIP: 587-15-40-127

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000103233.
REGON: 192727078
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej dla Odbiorcy w zakresie punktu/ów poboru energii elektrycznej (dalej
PPE, tj. punktów w sieci dystrybucyjnej, w których następuje wydanie energii elektrycznej Odbiorcy) w ilości szacowanej w
Załączniku nr 1 do Umowy dla PPE, do których sprzedawana będzie energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.
2. Odbiorca oświadcza, że:
a)

ma zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla PPE wymienionych w Załączniku nr 1 z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), do którego sieci jest przyłączony,

b)

upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania danych pomiarowych, niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy,

c)

☒ jest/ ☐ nie jest* odbiorcą końcowym w myśl Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755, z późn. zm.) (dalej Prawo energetyczne),

d)

☒ jest/ ☐ nie jest* nabywcą końcowym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019
r., poz. 864 z późn. zm.),
Jeżeli Odbiorca nie jest nabywcą końcowym to:

e)

•

jest to związane z faktem posiadania koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
wytwarzanie/przesyłanie/dystrybucję/obrót energią elektryczną*, co potwierdza złożonym oświadczeniem zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy,

•

część energii elektrycznej zakupionej od Sprzedawcy na podstawie niniejszej Umowy będzie odsprzedawał odbiorcom
przyłączonym do jego sieci. Odbiorca zapewnia, że dysponuje układami pomiarowo – rozliczeniowymi
umożliwiającymi ustalenie wielkości energii elektrycznej na potrzeby własne oraz odsprzedanej odbiorcom z
podziałem na miejsca dostarczania. W przypadku dalszej odsprzedaży przez Odbiorcę energii elektrycznej zakupionej
w ramach Umowy, Odbiorca będzie składał oświadczenia o ilości energii elektrycznej zakupionej od Sprzedawcy w
celu dalszej odsprzedaży z podziałem na miejsca dostarczania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy,

oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Cennikiem Sprzedaży Rezerwowej, o którym mowa w ust. 4.

3. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o rozwiązaniu umów o świadczenie usług dystrybucji
zawartych pomiędzy OSD, a Odbiorcą, o zamiarze rozwiązania którejkolwiek z nich, a także o zmianie lub nieprawidłowości
przypisania Odbiorcy do statusu odbiorcy końcowego oraz nabywcy końcowego, o którym mowa powyżej.
4. Użyte w Umowie pojęcie Cennik Sprzedaży Rezerwowej oznacza zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,
opracowany i wprowadzony, jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą Prawo
energetyczne, dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy Rezerwowego.
§2
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY I ODBIORCY
1.

2.

Sprzedawca zobowiązuje się do:
a)

sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorcy w ilościach określonych zgodnie z zapisami § 3,

b)

przeniesienia na Odbiorcę w miejscach dostarczania określonych w umowach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a), prawa
własności energii elektrycznej,

c)

spełnienia obowiązków wynikających z pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki
praw majątkowych (względnie uiszczenia stosownych opłat zastępczych z tego tytułu) określonych w odpowiednich
aktach prawnych według stanu prawnego obowiązującego na dzień zawarcia niniejszej Umowy - dla ilości energii
sprzedanej na potrzeby własne Odbiorcy na podstawie niniejszej Umowy,

d)

prowadzenia lub zapewnienia usługi bilansowania handlowego dla PPE Odbiorcy,

e)

zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w § 6 ust. 1.

Odbiorca zobowiązuje się do:
a)

zakupu energii od Sprzedawcy w ilości pokrywającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną dla PPE
wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy,

b)

terminowego regulowania należności za energię elektryczną i innych należności związanych ze sprzedażą energii
elektrycznej na podstawie Umowy,

c)

pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,

d)

niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia
za energię elektryczną,

e)

upoważnienia Sprzedawcy do otrzymywania danych pomiarowych od OSD, niezbędnych do realizacji Umowy,

f)

ustanowienia zabezpieczenia finansowego Umowy zgodnie z zapisami § 4.

3.

W pozostałym zakresie Odbiorca i Sprzedawca zobowiązują się do przestrzegania obowiązków określonych w ustawie Prawo
energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4.

Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy.

POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
NIP: 587-15-40-127

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000103233.
REGON: 192727078

Strona 2 z 10

Umowa rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej

§3
ZASADY ROZLICZEŃ
1.

Ilość sprzedanej Odbiorcy energii elektrycznej jest określana przez OSD na podstawie wskazań układów pomiarowo–
rozliczeniowych w miejscach dostarczania energii elektrycznej zgodnie z umowami o świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a).

2.

Wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. b), udostępniane
są Sprzedawcy przez OSD, do którego sieci przyłączony jest Odbiorca.

3.

Rozliczenia z Odbiorcą za sprzedaż energii elektrycznej będą dokonywane na podstawie cen energii elektrycznej, w wysokości
określonej w aktualnie obowiązującym Cenniku Sprzedaży Rezerwowej, właściwej dla danej grupy taryfowej, do której Odbiorca
został zakwalifikowany zgodnie z umowami, o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, o których mowa w § 1 ust. 2
pkt. a).
Jeżeli Odbiorca nie jest nabywcą końcowym, o czym mowa w § 1 ust. 2 to rozliczenia z Odbiorcą za sprzedaż energii elektrycznej
będą dokonywane w oparciu o oświadczenie Odbiorcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. d), na podstawie:
a)

cen energii elektrycznej w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym Cenniku Sprzedaży Rezerwowej, właściwej dla
danej grupy taryfowej Odbiorcy oraz dla ilości energii zużytej przez Odbiorcę na potrzeby własne,

b)

cen energii elektrycznej w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym Cenniku Sprzedaży Rezerwowej, właściwej dla
danej grupy taryfowej Odbiorcy oraz dla ilości energii podlegającej dalszej odsprzedaży.

4.

Za handlową obsługę polegającą na: prowadzeniu ewidencji wpłat należności i innej ewidencji zapewniającej poprawność
rozliczeń, Sprzedawca będzie obciążać Odbiorcę miesięczną opłatą, zwaną „opłatą handlową” OOR właściwą dla danej grupy
taryfowej w wysokości określonej w Cenniku Sprzedaży Rezerwowej.

5.

Kosztami związanymi z dodatkowymi odczytami, w tym wynikającymi z procedury zmiany sprzedawcy, Sprzedawca będzie
obciążać Odbiorcę opłatą zwaną „Opłatą dodatkową” w wysokości 100 zł netto za odczyt (lub jeżeli koszty poniesione przez
Sprzedawcę zgodnie ze stawkami OSD będą wyższe – to opłata zostanie odpowiednio podniesiona o tą wartość).

6.

Cennik Sprzedaży Rezerwowej jest opracowywany przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Prawie energetycznym. W
przypadku zmiany Cennika Sprzedaży Rezerwowej w okresie obowiązywania Umowy, postanowienia nowego Cennika Sprzedaży
Rezerwowej wchodzą w życie na warunkach określonych w § 10.

7.

Wysokość opłaty za energię elektryczną sprzedaną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej
Energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i ceny energii
elektrycznej, powiększa o opłatę handlową i wylicza według poniższego wzoru:

N = ERZ*C+OOR [zł netto]
gdzie:
N - należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym [zł]
C - cena energii elektrycznej, [zł/MWh];
ERZ - Ilość energii elektrycznej wskazana przez układy pomiarowo rozliczeniowe [MWh];
OOR – Opłata handlowa [zł za każdy miesiąc];
Jeżeli Odbiorca nie jest nabywcą końcowym, o czym mowa w § 1 ust. 2 to wysokość opłaty za energię elektryczną sprzedaną w
danym Okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej Energii elektrycznej w poszczególnych strefach
czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i ceny energii elektrycznej, powiększa o opłatę handlową i
wylicza według poniższego wzoru:

N = ( ERZpw*Cpw ) + ( ERZods*Cods ) + OOR [zł netto]
gdzie:
N - należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym [zł]
Cpw - cena energii elektrycznej dla ilości energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę na potrzeby własne, [zł/MWh];
Cods – cena energii elektrycznej dla ilości energii elektrycznej podlegającej dalszej odsprzedaży, [zł/MWh] (w przypadku, gdy cena
Cods nie została odrębnie określona jest ona równa powyższej Cpw);
ERZpw - Ilość energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę na potrzeby własne, ustalona z uwzględnieniem zasad określonych w § 1
ust. 2d podpunkt 2, [MWh];
ERZods - Ilość energii elektrycznej podlegającej dalszej odsprzedaży z uwzględnieniem zasad określonych w § 1 ust. 2d podpunkt 2,
[MWh];
OOR – Opłata handlowa [zł za każdy miesiąc];
8.

Do ww. należności za energię elektryczną zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
§4
ZABEZPIECZENIA

1.

W przypadku nieuregulowania płatności w terminie za wystawione faktury, Odbiorca zobowiązuje się do wniesienia
zabezpieczenia finansowego Umowy, obowiązującego w całym okresie trwania Umowy, w postaci kaucji pieniężnej płatnej na
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nr rachunku bankowego Sprzedawcy, wskazany przez Sprzedawcę w odpowiednim zawiadomieniu. Sprzedawca zawiadomi
Odbiorcę o konieczności ustanowienia zabezpieczenia finansowego i jego wysokości na adres e-mail osoby do kontaktu Odbiorcy
lub pisemnie w przypadku braku odpowiednich danych. Odbiorca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia finansowego
Umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Odbiorcy w sposób określony w zdaniu poprzedzającym. Dzień
wniesienia zabezpieczenia to dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2.

Sprzedawca jest zobowiązany do wykorzystywania złożonego przez Odbiorcę zabezpieczenia wyłącznie do pokrycia należności i
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

3.

Wysokość wymaganego zabezpieczenia finansowego ustala się jako iloczyn ceny energii elektrycznej, określonej w § 3 ust. 3
Umowy i planowanego jednomiesięcznego zużycia energii elektrycznej dla PPE określonych w załączniku nr 1, chyba że Odbiorca
przekaże Sprzedawcy lub Sprzedawca Odbiorcy w formie pisemnej lub e-mail informację o rzeczywistym, udokumentowanym
miesięcznym zużyciu energii elektrycznej w PPE, których dotyczy Umowa. Podanie przez którąś stronę informacji o treści jak
wyżej nie wpływa na bieg terminu do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

4.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Sprzedawca zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Odbiorcę.

5.

Sprzedawca dopuszcza jako formę zabezpieczenia finansowego nieodwołalną, bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie
gwarancję bankową.

6.

Inne formy zabezpieczenia finansowego są możliwe za wyłączną zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.

7.

Odbiorca nie może zmienić formy zabezpieczenia finansowego w trakcie trwania okresu obowiązywania zabezpieczenia
finansowego, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

8.

W przypadku wystąpienia nieterminowej płatności w trakcie trwania okresu obowiązywania zabezpieczenia finansowego,
Sprzedawca wykorzystuje zabezpieczenie i zawiadamia o tym Odbiorcę. Sprzedawca przesyła zawiadomienie o wykorzystaniu
zabezpieczenia, w ciągu 3 dni roboczych od daty wykorzystania zabezpieczenia na adres Odbiorcy, listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską.

9.

Zawiadomienie o wykorzystaniu zabezpieczenia finansowego zawiera:
a)

oznaczenie Odbiorcy,

b)

datę wykorzystania zabezpieczenia finansowego przez Sprzedawcę,

c)

wysokość środków pieniężnych pobranych przez Sprzedawcę z zabezpieczenia finansowego, o którą należy uzupełnić
wysokość zabezpieczenia finansowego,

d)

kwotę zobowiązań Odbiorcy wynikających z niniejszej Umowy, których pokrycie nie było możliwe z ustanowionego
zabezpieczenia finansowego, którą należy wpłacić na konto określone w fakturze.

10. Zawiadomienie Odbiorcy, o którym mowa ust. 9 stanowi jednocześnie wezwanie Odbiorcy do wznowienia gwarancji bankowej
oraz uregulowania kwot, o których mowa w ust. 9 pkt. c) i d), w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia od
Sprzedawcy zgodnie z ust. 8.
11. Z dniem rozwiązania niniejszej Umowy lub jej wygaśnięcia Sprzedawca zwolni zabezpieczenie finansowe pod warunkiem, iż
wszelkie zobowiązania Odbiorcy wynikające lub związane z realizacją niniejszej Umowy zostały uregulowane.
12. W przypadku, ilekroć wyżej wymienione terminy przypadają w dniach ustawowo wolnych od pracy, to wymienione czynności
będą dokonywane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu lub dniach. Dniem roboczym jest każdy dzień inny niż
sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce.
§5
PŁATNOŚCI
1.

Podstawę rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną stanowią:
a)

ilość energii elektrycznej określona zgodnie z § 3,

b)

należności określone zgodnie z § 3.

2.

Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresem rozliczeniowym OSD, w
oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedawcę, nie później niż do 7-go dnia następującego po okresie rozliczeniowym, o ile OSD
udostępni Sprzedawcy wcześniej dane pomiarowe.

3.

Faktura podlega zapłacie w terminie w niej określonym. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od daty dostarczenia faktury
do Odbiorcy.

4.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia łącznych rozliczeń dla więcej niż jednego PPE Odbiorcy.

5.

W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze nie odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej faktycznie
przez Odbiorcę, Sprzedawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych danych pomiarowych udostępnionych
przez OSD. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości.

6.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów w rozliczeniach, Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktur
korygujących.
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7.

Faktury korygujące podlegają zapłacie w terminie w nich określonym. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od daty
dostarczenia faktury korygującej do Odbiorcy.

8.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca będzie obciążał Odbiorcę odsetkami zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

9.

Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

10. Strony dopuszczają potrącenie zobowiązań finansowych po uprzedniej pisemnej akceptacji przez obie Strony numerów faktur
oraz wartości potrąceń.
11. W przypadku odsprzedaży przez Odbiorcę energii elektrycznej innym podmiotom przyłączonym do jego sieci, do 1-go dnia
roboczego następującego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, Odbiorca przekaże Sprzedawcy pocztą elektroniczną,
a następnie w terminie nie później niż do 7-go dnia po każdym okresie rozliczeniowym, oryginały oświadczeń, zgodnie z wzorem
określonym w załączniku do Umowy „Oświadczenie Odbiorcy – odsprzedaż” do niniejszej Umowy.
12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 11. będzie zawierało dane o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne, ilości
energii elektrycznej odsprzedanej innym podmiotom przyłączonym do sieci Odbiorcy, w następującym układzie:
a)

w podziale na ilości odsprzedawane w strefach czasowych doby, zgodnych ze stosowanymi dla grupy taryfowej, w której
jest rozliczany Odbiorca,

b)

w podziale na miejsca dostarczania energii elektrycznej, wynikające z zawartej Umowy.

13. Niedostarczenie oświadczenia, bądź też dostarczenie tego oświadczenia po upływie terminów określonych w ust. 11, upoważnia
Sprzedawcę do rozliczenia należności za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym przy założeniu, że ilość
energii rzeczywiście pobranej przez Odbiorcę na potrzeby własne jest równa sumarycznej ilości energii elektrycznej rzeczywiście
pobranej.
14. Korekta należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej może być dokonana tylko za ostatni okres rozliczeniowy na
podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Umowy.
§6
STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI
1.

Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców:
a) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji od Odbiorcy,
b) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń,
c) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14
dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.

2.

W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, Odbiorcy przysługują bonifikaty w wysokości i na
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr
93, poz. 623 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 503 z późn. zm.), Umowie lub
Cenniku Sprzedaży Rezerwowej.

3.

Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie stosowania Umowy w siedzibie Polenergia
Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, zarówno w formie papierowej, jak i ustnej. Udzielenie odpowiedzi na
zgłoszenie i reklamację następuje w takiej formie, w jakiej została wniesiona.

4.

Wnioski dotyczące opłat należnych Odbiorcy z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz
reklamacje w sprawie rozliczeń Odbiorca składa w formie pisemnej.
§7
PRZERWY W SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

5.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej, spowodowanych:
a) działaniem siły wyższej albo z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) awarią w sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostarczaniu
energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska,
c) prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej (samorządowej),
d) planowanymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej,
e) wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub odłączeniem Odbiorcy od sieci dystrybucyjnej zgodnie z zapisami
umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. a),
f) brakiem świadczenia usług dystrybucji przez OSD.
§8
POUFNOŚĆ

1.

Uzyskane informacje techniczne, technologiczne lub handlowe w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się traktować
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, której ujawnienie traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji, określony w art. 11
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.).
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2.

Postanowienia zawarte w ust. 1, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji, jeżeli druga
Strona wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub informacja ta należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których
ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.

Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie wyżej wymienionej
klauzuli przez jej pracowników i ewentualnych podwykonawców w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie jednego roku
po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

4.

Strony oświadczają, iż w związku z posiadaniem przez Polenergia S.A. – spółkę dominującą nad Sprzedawcą statusu spółki
publicznej, wyrażają zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem
przez Polenergia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

5.

Strony wyrażają zgodę na ujawnienie przez Sprzedawcę wszelkich informacji dotyczących Umowy spółce dominującej oraz
spółkom zależnym i powiązanym ze Sprzedawcą.

6.

W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy, Sprzedawca będzie przetwarzać udostępnione przez
Strony dane osobowe osób zatrudnianych przez Sprzedawcę oraz Odbiorcę, w tym także te udostępnione na podstawie niniejszej
Umowy dane osobowe przedstawicieli Stron, na co Strony, w tym ich przedstawiciele niniejszym wyrażają zgodę.
§9
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1.

Umowa wchodzi w życie z dniem

, jednak nie wcześniej niż:

a)

z dniem zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, po zawiadomieniu Sprzedawcy
przez OSD,

b)

w dniu następującym po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej
z dotychczasowym sprzedawcą, po zawiadomieniu Sprzedawcy przez OSD.

2.

Umowa zawarta jest ☒ na czas nieokreślony.

3.

Jeżeli Umowa została zawarta na czas nieokreślony to Umowa może ulec rozwiązaniu:

4.
5.
6.

a)

w dowolnym terminie na mocy porozumienia Stron;

b)

w drodze wypowiedzenia przez Odbiorcę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni
dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, przy czym
Odbiorca może wskazać późniejszy termin jej rozwiązania;

c)

dzień przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy przez kolejnego sprzedawcę. Dzień ten wynika z
przyjęcia przez OSD do realizacji umowy sprzedaży energii pomiędzy Odbiorcą, a kolejnym sprzedawcą zgodnie z IRiESD;

d)

w drodze wypowiedzenia przez Sprzedawcę (jeżeli wymagane), w przypadku zaistnienia podstaw do jej rozwiązania lub
wypowiedzenia zgodnie z treścią Umowy lub aktualnymi regulacjami prawnymi, w szczególności treścią obowiązującego
Prawa energetycznego.

Umowa ulega rozwiązaniu w sytuacjach, o których mowa powyżej tylko dla PPE, dla których została spełniona jedna z powyższych
przesłanek. Dla pozostałych PPE (jeżeli niniejsza Umowa obejmuje większą ilość PPE) Umowa pozostaje wiążąca dla obu Stron.
Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, gdy Odbiorca
zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.
W przypadku, gdy Odbiorca nie przedłoży zabezpieczenia finansowego w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub nie wznowi
gwarancji bankowej/innego zabezpieczenia* w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 10, Umowa ulega rozwiązaniu, bez potrzeby
składania oświadczenia woli przez Sprzedawcę, w następnym dniu roboczym po upływie wyznaczonego terminu przedłożenia,
odnowienia lub uzupełnienia zabezpieczenia przez Odbiorcę.
§ 10
ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

1.

W czasie obowiązywania Umowy, Sprzedawca zobowiązany będzie do powiadomienia Odbiorcy o podniesieniu cen z Cennika
Sprzedaży Rezerwowej pisemnie lub drogą elektroniczną na wskazany w Umowie przez Odbiorcę adres e-mail osoby do kontaktu,
przesyłając mu nowy Cennik Sprzedaży Rezerwowej lub co najmniej te jego postanowienia, które uległy zmianie lub dotyczą
Odbiorcy.

2.

Odbiorca będzie uprawniony w terminie 14 dni od dnia doręczenia Cennika Sprzedaży Rezerwowej w formie wskazanej w ust. 1
niniejszego paragrafu do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie
wypowiedzenia stosuje się dotychczasowe ceny za energię elektryczną.

3.

Jeżeli Odbiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 wraz z jego upływem
wchodzą w życie postanowienia nowego Cennika Sprzedaży Rezerwowej.
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4.

Informacja o zmianach Cennika Sprzedaży rezerwowej zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zamieszczona również na
stronie internetowej Sprzedawcy.

5.

W przypadku zmiany ceny i stawek opłat w aktualnie obowiązującego Cennika Sprzedaży rezerwowej w czasie trwania okresu
rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej dostarczonej Odbiorcy w okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego
dzień wejścia w życie nowego Cennika Sprzedaży rezerwowej, będzie wyliczona w oparciu o średniodobowe zużycie energii
elektrycznej w tym okresie rozliczeniowym, o ile Odbiorca w terminie 7 dni od dnia wejścia z życie nowego Cennika Sprzedaży
rezerwowej nie zgłosi stanu licznika na dzień zmiany Cennika Sprzedaży Rezerwowej.

6.

Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności z
zastrzeżeniem ust. 1, 7 i 8 niniejszego paragrafu.

7.

Aneksu do Umowy nie sporządza się w przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, postanowienia
Umowy z nimi sprzeczne tracą ważność, a w ich miejsce mają zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa.

8.

Aneksu do Umowy nie sporządza się również w przypadku zmiany adresu lub adresu korespondencyjnego oraz zmiany konta
bankowego Odbiorcy. Zmiany te następować będą na podstawie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Umowy.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie spory związane z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu cywilnego,
b) Ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi,
c) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego,
d) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) OSD.

3.

W przypadku przekształceń własnościowych po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do wskazania podmiotu,
prowadzącego działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, który przejmie prawa i obowiązki Sprzedawcy wynikające z
Umowy, co Odbiorca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. Z dniem takiego przeniesienia Sprzedawca zostanie
zwolniony z wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Odbiorca zostanie powiadomiony o przeniesieniu
wszystkich praw i obowiązków wynikających z Umowy na określony podmiot wraz ze wskazaniem daty takiego przeniesienia.

4.

W zakresie realizacji niniejszej Umowy Strony wyznaczają poniższe osoby/dane do kontaktu:
Ze strony

Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Sprzedawcy

Biuro Obsługi Klienta (BOK)

+48 22 522 39 48

bok@polenergia.pl

Odbiorcy
Zmiana powyższych osób do kontaktu nie wymaga aneksu do Umowy i obowiązuje od chwili przekazania drugiej Stronie
oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej obejmującego podanie danych nowych osób do kontaktu.
5.

Integralną część Umowy stanowią:
1) ☒ Załącznik nr 1 - Dane dotyczące punktów poboru energii elektrycznej, których dotyczy Umowa.
2) ☒ Załącznik nr 2 - Wzór „Oświadczenie Odbiorcy – „odsprzedaż”.*
3) ☒ Załącznik nr 3 - Wzór „Oświadczenie Odbiorcy – „akcyza”.*
4) ☒ Cennik Sprzedaży Rezerwowej,
5) ☐ Inny (wymienić jaki?) …………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

W przypadku, gdy:
a)

☐ Odbiorca jest zasilany z sieci Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Odbiorca, a drugi Sprzedawca.

b)

☐ Odbiorca nie jest zasilany z sieci Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Odbiorca, drugi egzemplarz Sprzedawca, trzeci egzemplarz pełnomocnik
Odbiorcy (jeżeli Odbiorca takowego posiada).
W imieniu Sprzedawcy

Pieczęć / Czytelny podpis

W imieniu Odbiorcy

Pieczęć / Czytelny podpis

UWAGA – *’ - oznacza te fragmenty tekstu, dla których istnieje możliwość wyboru;
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Załącznik nr 1
Dane dotyczące punktów poboru energii elektrycznej (PPE), których dotyczy Umowa:
Lp.

Nazwa/adres lokalu/obiektu/nieruchomości

Nazwa OSD

Nr PPE / nr licznika

Grupa
taryfowa

Planowane zużycie energii
elektrycznej [ MWh/rok ]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

W imieniu Odbiorcy

Pieczęć / Czytelny podpis

POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
NIP: 587-15-40-127

Pieczęć / Czytelny podpis
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Załącznik nr 2
Oświadczenie Odbiorcy – „odsprzedaż”
…………………………………….………………., dnia ………………….………………..…

OŚWIADCZENIE / OŚWIADCZENIE KORYGUJĄCE DO OŚWIADCZENIA*
za okres od ………………………………………….. do ………………………….………………….
Działając w imieniu:
Pełna nazwa podmiotu,
forma prawna, nr NIP:
Adres siedziby spółki:

Nr koncesji (jeśli dotyczy):

Koncesja z dnia:

Nr Umowy rezerwowej sprzedaży
zawartej z Polenergia Dystrybucja
Sp. z o.o.

Umowa z dnia:

oświadczam, że ilość energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne ww. podmiotu oraz odsprzedanej innym odbiorcom
przyłączonym do jego sieci dla poniższego obiektu zawarta jest w Tabeli 1.
Nazwa obiektu, adres obiektu:

Nr PPE/ nr ewidencyjny:

Nr/nazwa przyłącza (jeśli dotyczy):

Tabela 1. Zestawienie na potrzeby rozliczenia.
Energia elektryczna

Strefa czasowa
S1 (kWh)

Strefa czasowa
S2 (kWh)

Strefa czasowa
S3 (kWh)

Razem kWh

na potrzeby własne:
przeznaczona do odsprzedaży:
razem (wg wskazań układu
pomiarowego):

Pieczęć firmowa podmiotu

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Uwaga: Oświadczenie należy składać oddzielnie dla każdego miejsca dostarczania.
* - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3
Oświadczenie Odbiorcy – „akcyza”
…………………..………………………………., dnia …………………..…………………

OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu:
Pełna nazwa podmiotu,
forma prawna, nr NIP:

Adres siedziby spółki:
Nr Umowy rezerwowej sprzedaży
zawartej z Polenergia Dystrybucja
Sp. z o.o.

Umowa z dnia:

oświadczam, że podmiot posiada koncesje:

Lp.

Nazwa koncesji

1.

Na obrót energią
elektryczną*

2.

Na dystrybucję energii
elektrycznej*

3.

Na wytwarzanie energii
elektrycznej*

4.

Na przesył energii
elektrycznej*

5.

Inna (jaka?)
…………………………………

Numer koncesji

Koncesja z dnia

Okres obowiązywania
koncesji

W przypadku utraty bądź rezygnacji z koncesji, zobowiązujmy się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Polenergia
Dystrybucja Sp. z o.o., pod rygorem naprawienia szkody poniesionej w związku z odprowadzonym przez Polenergia Dystrybucja Sp.
z o.o. podatkiem akcyzowym.

Pieczęć firmowa podmiotu

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik:
1. Kopia koncesji potwierdzona za zgodność z oryginałem
* - niepotrzebne skreślić
POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o.
NIP: 587-15-40-127

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000103233.
REGON: 192727078
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