UMOWA KOMPLEKSOWA
dotycząca energii elektrycznej
NR ….../….../….../…... zawarta w dniu ………………..……. w Niedzicy
pomiędzy Odbiorcą:
Osoba fizyczna
Imię i nazwisko
Przedsiębiorca/
Organizacja/Spółdzielnia/
Nazwa podmiotu *
Adres zameldowania/
Siedziba *
Adres zamieszkania/
Adres do korespondencji *
Rodzaj i nr
Dokumentu tożsamości/
Nr wpisu do EDG/ Nr KRS/ REGON *

PESEL / NIP *

Telefon

e-mail

Przy zawieraniu tej Umowy Odbiorca działa osobiście / jest reprezentowany przez *

Działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia …………..……….……, którego kopia jest załączona do niniejszej Umowy.

a Sprzedawcą: Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000049056, kapitał zakładowy 225 837 900 zł, kapitał wpłacony według KRS 225 837 900 zł, nr ewidencyjny
NIP: 735-20-55-446 oraz REGON: 490785702,
reprezentowany przez
Odbiorca i Sprzedawca łącznie określani są jako Strony.

1.

§1
Przedmiotem niniejszej Umowy Kompleksowej zwanej dalej Umową jest świadczenie Odbiorcy przez Sprzedawcę usługi
kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD, usługi dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczania na potrzeby obiektu:

Rodzaj obiektu, na potrzeby którego
dostarczana jest energia elektryczna

Lokale niemieszkalne, plac budowy, inne

Adres
Kod pocztowy

poczta

miejscowość

ulica

Nr budynku

oraz określenie praw i obowiązków Stron.
2.

3.
4.
5.

6.

Usługa kompleksowa świadczona jest na podstawie postanowień Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności: Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi do Ustawy.
Na warunkach i w zakresie określonym w Umowie, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej, a Odbiorca
zobowiązuje się do terminowej zapłaty Sprzedawcy należności związanych ze świadczeniem usługi kompleksowej.
Szczegółowe warunki świadczenia usługi kompleksowej, prawa i obowiązki Stron oraz warunki rozliczeń, związane z realizacją
niniejszej Umowy, określone są w Ogólnych Warunkach Umowy zwanych dalej OWU.
Rozliczenia za usługę kompleksową dostarczania energii elektrycznej odbywać się będą wg zasad, cen i stawek opłat:
a) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z aktualną Taryfą Sprzedawcy albo Cennikiem Sprzedawcy,
b) z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z aktualną Taryfą OSD.
Usługę dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczania, o którym mowa w ust. 1, świadczył będzie Sprzedawcy na rzecz
Odbiorcy Operator Systemu Dystrybucyjnego, którym jest ZEW Niedzica S.A. z siedzibą 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1, wpisanym
do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049056, kapitał zakładowy 225 837 900 zł, kapitał wpłacony według KRS 225
837 900 zł, nr ewidencyjny NIP: 735-20-55-446 oraz REGON: 490785702.
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7.

Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD, z której wynika, że Sprzedawca może
zawrzeć Umowę.

8.

Odbiorca oświadcza że:
a) energię elektryczną będzie pobierał w (lokal niemieszkalny, inne……………………..), wyłącznie na użytek własny, inny niż w jego
gospodarstwie domowym, dla którego ma zastosowanie grupa taryfowa G, *
b) energię elektryczną będzie pobierał wyłącznie na użytek własny w obiekcie lokal mieszkalny, dla którego ma zastosowanie grupa
taryfowa C, *
c)
posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu opisanego w ust. 1 *
d) nie posiada tytułu prawnego do obiektu opisanego w ust 1, lecz dysponuje obiektem. *
e) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie
określonym w pkt a lub b powyżej i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania Sprzedawcy może być traktowany jako
naruszenie warunków niniejszej Umowy i może skutkować jej wypowiedzeniem, *
f)
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 – „Oświadczenie Odbiorcy - odsprzedaż” do niniejszej Umowy, *
g) nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym poprzez fakt posiadania
koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie/przesyłanie/dystrybucję/obrót energią
elektryczną nr ……………….. z dnia ……………………, co potwierdza złożonym oświadczeniem zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik „Oświadczenie Odbiorcy - akcyza” do niniejszej Umowy. *

1.

Strony ustalają:

§2
Zamawiana przez Odbiorcę

kW

moc umowna
Typ i wielkość zabezpieczenia

Moc przyłączeniowa

A

głównego przedlicznikowego

Napięcie zasilania

kW

V

Grupa przyłączeniowa

Grupa taryfowa

Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego
stanowiącego własność OSD
Układ pomiarowo-rozliczeniowy

3

Określić miejsce zainstalowania: np. szafka pomiarowa w linii ogrodzenia

fazowy składa się z:

Miejsce dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy stanowią:

Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych
pomiędzy OSD a Odbiorcą stanowią:

Prognozowane przez Odbiorcę zużycie energii
elektrycznej dla pierwszego okresu rozliczeniowego

kWh/m-c

Deklarowana przez Odbiorcę miesięczna
kwota na poczet zużycia energii elektrycznej
dla pierwszego okresu rozliczeniowego

zł

2.

Odbiorca wyraża zgodę na wykonywanie przez upoważnionych przedstawicieli OSD, wszelkich praw i obowiązków Sprzedawcy
wynikających z postanowień niniejszej Umowy i OWU w zakresie dotyczącym działalności OSD oraz świadczenia usługi dystrybucji
energii elektrycznej do miejsca dostarczania.

1.

Umowa wchodzi w życie z dniem:

§3



2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…………………………r. *
udokumentowanego zainstalowania przez OSD układu pomiarowo-rozliczeniowego.*
udokumentowanego przejęcia przez Odbiorcę odpowiedzialności za układ pomiarowo rozliczeniowy, potwierdzonego przez OSD
1)
w trakcie czynności kontrolnych.* - …………….. , tj. w terminie uzgodnionym przez Strony i zgłoszonym OSD przez Sprzedawcę.*
Z dniem wejścia w życie Umowy rozpoczyna się świadczenie przez Sprzedawcę usługi kompleksowej Odbiorcy z zastrzeżeniem ust. 9.
Z dniem wejścia w życie Umowy traci moc dotychczasowa umowa nr …/…/…/… z dnia ………….r. na potrzeby obiektu, o którym mowa
w § 1 ust 1, co nie wpływa na obowiązek wykonania zobowiązań powstałych do dnia jej rozwiązania.*
Niniejsza Umowa obowiązuje na czas nieokreślony/określony do dnia ………………..*
Sposób rozwiązania i zmiany Umowy oraz warunki wstrzymania dostawy energii elektrycznej określone zostały w Ogólnych
Warunkach Umowy (OWU).
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień OWU.
Spory związane z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca dostarczania energii elektrycznej (punktu odbioru)
opisanego w § 1 ust 1.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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9.

W przypadku udokumentowanego przejęcia przez Odbiorcę odbioru obiektu, na potrzeby którego dostarczana jest energia
elektryczna, określonego w § 1 ust. 1 Sprzedawca na wniosek Odbiorcy może przyjąć dla celów rozliczeniowych zużycie energii
elektrycznej wynikające ze wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień przejęcia. Rozliczenie zużycia dokonane zostanie
z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z Taryfy Sprzedawcy albo Cennika Sprzedawcy i Taryfy OSD obowiązujących
w dacie pobierania energii elektrycznej, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 9 OWU. Zasad określonych w niniejszym ustępie ni e
stosuje się w przypadku, gdy umowa z dotychczasowym Odbiorcą uległa rozwiązaniu przed dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.

§4
Integralną część niniejszej Umowy stanowią Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej (OWU),Taryfa OSD, Taryfa Sprzedawcy albo
Cennik Sprzedawcy.
2.
Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od Sprzedawcy dokumenty określone w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
3.
Sprzedawca może zlecić osobom trzecim czynności polegające w szczególności na dochodzeniu należności, wystawianiu i dos tarczaniu
korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT.
4.
Załącznikami do niniejszej Umowy są:
- pełnomocnictwo Odbiorcy, o którym mowa w preambule Umowy*
- Oświadczenie Odbiorcy – odsprzedaż*
- Oświadczenie Odbiorcy – akcyza*
1.

Odbiorca

Sprzedawca

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

(podpis)

(podpis)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) informuję, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna, ul. Widokowa 1,
34- 441 Niedzica.

2.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem ZEW Niedzica S.A., ul. Widokowa
1, 34-441 Niedzica, tel. 18 26 10 150.

3.

Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem mailowym: inspektor@niedzica.pl.

4.

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b w/w Rozporządzenia tylko w celach związanych z zawarciem
i wykonaniem umowy.

5.

Czas przechowywania danych jest przez okres wskazany przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego
funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

6.

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą świadczyły usługi niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy.

7.

Dane osobowe będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, jeżeli to uprawnienie wynika z obowiązującego
przepisu prawa.

8.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych spowoduje, iż nie dojdzie
do zawarcia umowy.

9.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

10.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– wyłącznie w przypadku, gdy nie ulegają zmianie Strony Umowy i warunki określone w § 2 ust. 1.
* – niepotrzebne skreślić
** – wyłącznie, gdy Odbiorcą jest osoba fizyczna
1)
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