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§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy usługi kompleksowej, polegającej na
sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji.
Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji rozliczane będą według stawek cen i opłat
zawartych odpowiednio w Taryfie OSD zgodnie z grupą taryfową odbiorcy wskazaną w Załączniku 2 do Umowy.
Usługa kompleksowa będzie świadczona do PPE, określonego w warunkach świadczenia usług kompleksowych
stanowiących Załącznik 2 do Umowy.
Warunki
zmiany mocy umownej, wskazanej w Załączniku 2, określa Regulamin wykonywania umów
kompleksowych oraz Taryfa OSD.
Odbiorca oświadcza, że jest/ nie jest* Odbiorcą przemysłowym w rozumieniu Ustawy.
W razie utraty statusu odbiorcy przemysłowego, Odbiorca, w dacie zaistnienia tych zmian, staje się odbiorcą
końcowym bez statusu odbiorcy przemysłowego w rozumieniu przepisów Ustawy. W takim przypadku cała ilość
energii elektrycznej sprzedana Odbiorcy w okresie od daty utraty statusu odbiorcy przemysłowego zostanie
rozliczona zgodnie z Taryfą/Cennikiem Sprzedawcy i ceny te zostaną powiększone o koszt obowiązkowego
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw efektywności energetycznej,
zgodnie z aktami, o których mowa w Ustawie oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej (Dz.U.11.94.551 z dnia 10 maja 2011 r.). Odbiorca zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o
utracie statusu odbiorcy przemysłowego w terminie 5 dni.
§2

1.

2.
3.

4.

5.

Odbiorca oświadcza, że: nie posiada koncesji / posiada koncesję na*: wytwarzanie / obrót / przesyłanie /
dystrybucję energii elektrycznej *) Nr koncesji:………………………………………. wydaną w dniu: ……………… ważną do
dnia:………………
w przypadku gdy Odbiorca posiada koncesję na: wytwarzanie / obrót / przesyłanie / dystrybucję energii
elektrycznej *) zastosowanie mają zapisy zawarte § 2 ust. 3, 4 i 5 Umowy.
Zakupiona energia elektryczna zostanie/ nie zostanie* przeznaczona do dalszej odsprzedaży.
W przypadku gdy zakupiona energia elektryczna przeznaczona zostanie do dalszej odsprzedaży
Odbiorca zobowiązany jest przekazywać Sprzedawcy comiesięczne oświadczenie stanowiące Załącznik 3 do
Umowy w terminie do 3-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
Odbiorca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia poinformować na piśmie
Sprzedawcę o wszelkich zmianach dotyczących posiadanej koncesji, a w szczególności o:
a. przedłużeniu ważności posiadanej koncesji,
b. otrzymaniu nowej koncesji po wygaśnięciu terminu ważności poprzedniej,
c. wygaśnięciu koncesji przed upływem czasu na jaki została wydana,
d. dacie cofnięcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiadanej koncesji,
e. zmianie zakresu lub warunków koncesji.
W przypadku niewywiązania się przez Odbiorcę:
a. z zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust 4 lit. a-d,
Sprzedawca doliczy do ceny energii podatek
akcyzowy,
b. z zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust 4 lit. c-e, Odbiorca zobowiązuje się do pokrycia
szkód i kosztów związanych z tym zdarzeniem poniesionych przez Sprzedawcę,
c. zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust 3 Sprzedawca doliczy do ceny energii koszty obowiązkowego
zakupu praw majątkowych OZE i z kogeneracji

Inne postanowienia:

Strona 3 z 5
§3
1.

Strony zgodnie ustalają, że niniejsza Umowa obowiązuje od:
a. dnia
b. dnia zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego / dnia podania przez OSD napięcia do miejsca
dostarczania energii elektrycznej
c. daty odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego
i zawarta jest na czas:

nieokreślony

określony do dnia:

-

-

2.

Strony zgodnie ustalają, że jako podstawę do rozpoczęcia rozliczeń, w oparciu o niniejszą Umowę, przyjmuje się
wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień:
zainstalowania układu pomiarowo –
rozliczeniowego,
odczytu kontrolnego,
obowiązywania umowy
3. Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgody na kontaktowanie się Sprzedawcy z Odbiorcą telefonicznie.
4. Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgody na kontaktowanie się Sprzedawcy z Odbiorcą drogą elektroniczną, na
wskazany adres poczty elektronicznej.
5. Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgody na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej, o ile przepisy
powszechnie obowiązujących aktów prawnych nie stanowią inaczej. Powyższa zgoda zwalnia Sprzedawcę z
obowiązku wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Informacja o rozpoczęciu wystawiania faktur VAT w
formie elektronicznej zostanie przesłana Odbiorcy drogą elektroniczną na wskazany adres email.
6. Sprzedawca informuje Odbiorcę, że administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Sprzedawca.
W celu realizacji Umowy dane są udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie
dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji (w tym faktur) związanej z realizacja
Umowy. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, ze zm.), Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych
osobowych w celach marketingowych produktów i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności
publicznej i innych świadczących usługi na rzecz Sprzedawcy, a także na ich udostępnianie przez Sprzedawcę
podmiotom realizującym powyższe cele na rzecz Sprzedawcy.
8. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Regulaminie wykonywania
umów kompleksowych. Zasady zmiany Umowy, w tym szczególne przypadki rozwiązania Umowy reguluje
Regulamin wykonywania umów kompleksowych.
9. Szczegółowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży
energii elektrycznej określa Regulamin wykonywania umów kompleksowych.
10. Informacje przekazane w związku z realizacją Umowy nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane
ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 3 lat po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu,
11. Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w
ujawnianiu informacji konsultantom i podwykonawcom działającym w imieniu Strony przy wykonywaniu Umowy,
z zastrzeżeniem zachowania przez nich wymogów określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, oraz w
ujawnianiu informacji, która należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest
wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub informacji, która zostanie
zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę jako informacja, która może zostać ujawniona.
§4
1.

2.

Strony rozliczają się za świadczone usługi dystrybucyjne na podstawie mocy umownych, wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych i wg stawek opłat, upustów, bonifikat, dla grupy taryfowej Odbiorcy z obowiązującej
w Zakładzie Elektrycznym „EL-WO” Taryfy dla energii elektrycznej.
Za świadczone usługi sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucyjne oraz z tytułu innych rozliczeń związanych z
zaopatrzeniem Odbiorcy w energię elektryczną (o ile aktualnie obowiązująca taryfa i inne przepisy nie stanowią
inaczej) Sprzedawca będzie wystawiał faktury VAT bez podpisu.
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3.
4.
5.

Sprzedawca będzie wskazywał na tych fakturach wymagane terminy zapłaty oraz bank i swoje rozliczeniowe
konto bankowe.
Strony zobowiązują się powiadamiać się o zaistniałych zmianach w numerach kont bankowych pod rygorem
poniesienia kosztów związanych ze zbędnymi operacjami bankowymi.
Strony ustalają, że w okresie rozliczeniowym stosowane będą rozliczenia planowe, polegające na wystawieniu
faktur rozliczeniowych wg zasad określonych poniżej.
a. cykl odczytywania wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i wystawiania faktur rozliczeniowych –
jeden miesiąc.
b. faktura rozliczeniowa będzie wystawiana w terminie do 3 -go dnia roboczego po zakończeniu każdego
miesiąca rozliczeniowego (max do 7 -ego dnia).
c. ustala się przybliżone terminy płatności faktur:
- faktura częściowa
- 14 -go dnia od daty wystawienia
- faktura rozliczeniowa
- 10 -go dnia od daty wystawienia faktury;
d. w każdym przypadku wiążący i wymagalny termin płatności będzie ustalony na fakturze częściowej lub
fakturze rozliczeniowej i nie będzie to dzień wolny lub świąteczny.
e. każda ze Stron niniejszej Umowy może dokonać kompensaty wzajemnych należności, po uprzedniej
akceptacji przez Strony numerów faktur oraz wartości kompensat.
§5

Inne ustalenia:

§6
1.
2.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze
Stron.
Wykaz osób upoważnionych przez Sprzedawcę do bieżących kontaktów w ramach Umowy:

3.

Wykaz osób upoważnionych przez Odbiorcę do bieżących kontaktów w ramach Umowy:

4.

Wykaz osób upoważnionych przez Sprzedawcę do kontaktów w sprawach związanych z planowanymi lub
nieprzewidzianymi przerwami w dostawie energii elektrycznej:
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5.

6.

Wykaz osób upoważnionych przez Odbiorcę do kontaktów w sprawach związanych z planowanymi lub
nieprzewidzianymi przerwami w dostawie energii elektrycznej:

Odbiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z:
a. Taryfą dla usług dystrybucji Zakładu Elektrycznego „EL-WO” .,
b. Załącznikiem Nr 1 - Regulaminem wykonywania umów kompleksowych,
c. Załącznikiem Nr 2 - Warunki świadczenia usług kompleksowych,
d. Załącznik B (Oświadczenie
e. przed zawarciem Umowy, zapoznał się z ich treścią i wyraża zgodę na ich włączenie do Umowy.

W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a dokumentami wymienionymi w zd. 1, postanowienia Umowy są
rozstrzygające.

Imię, nazwisko podpis/y i pieczątka Odbiorcy/ów

* Niepotrzebne skreślić

podpis i pieczątka przedstawiciela Sprzedawcy

