UMOWA SPRZEDAŻY
energii elektrycznej
NR …/…/…/… zawarta w dniu …………………………. w Niedzicy
pomiędzy Klientem:
Osoba fizyczna*
Imię i nazwisko
Przedsiębiorca/,
Organizacja/,Spółdzielnia/
Nazwa podmiotu

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez:

kapitał zakładowy

zł opłacony w całości

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/fax*

Konto bankowe

Przy zawieraniu Umowy Klient reprezentowany jest przez:
Zarząd/Pełnomocnika Klienta

Działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia

którego kopia jest załączona do niniejszej Umowy Sprzedaży.

a
Sprzedawcą: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z siedzibą 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1, wpisany 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: 735-20-55446 oraz REGON: 490785702, reprezentowanym przez:

Klient i Sprzedawca łącznie określani są jako Strony lub każdy z nich osobno jako Strona.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE. PRZEDMIOT UMOWY
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Przedmiotem niniejszej umowy (dalej Umowa) jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą
przez Sprzedawcę Klientowi energii elektrycznej.
Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Klientowi energii elektrycznej oraz zapewnienia bilansowania handlowego Klienta,
a Klient zobowiązuje się do zakupu i odbioru energii elektrycznej w miejscu dostarczania zgodnie z adresem Punktu Poboru
Energii Elektrycznej PPE określonym w Załączniku nr 2 do Umowy.
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie prawa i obowiązki dotyczące świadczenia usług dystrybucji na rzecz Klienta
oraz warunki świadczenia tych usług do PPE określa umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawarta
pomiędzy Klientem a właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy.
Moce umowne dla PPE Klienta (zgodne z umową o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawartą pomiędzy
Klientem a właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) ) określa załącznik nr 2.
Planowane ilości dostarczanej energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy określa załącznik nr 2.
Sprzedaż energii elektrycznej na podstawie Umowy może następować do więcej niż jednego PPE, o ile zostanie wymieniony
w Załączniku nr 2 do Umowy. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, ilekroć w Umowie jest mowa o PPE
lub umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub właściwym OSD, postanowienia te odnoszą się do PPE
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wymienionego w Załączniku nr 2 do Umowy i każdej odpowiadającej mu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej, zawartej z właściwym OSD.
§2
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Klient oświadcza, że:
1.1. Układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w PPE wymienionym w Załączniku nr 2 do Umowy będą spełniać
postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD na dzień zgłoszenia Umowy przez Sprzedawcę do OSD,
oraz zapoznał się z treścią postanowień §9 ust. 2 OWS w zakresie skutków wynikających z niedostosowania układów
pomiarowo-rozliczeniowych do wymogów stawianych przez OSD.
1.2. Upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla PPE, wymienionego w Załączniku nr 2
do Umowy, niezbędnych do realizacji Umowy.
1.3. Jest nabywcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 864 z późn. zm.) (dalej Ustawa o podatku akcyzowym), tj. nie posiada koncesji na wytwarzanie,
przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym.
1.4. Energię elektryczną zakupioną od Sprzedawcy na podstawie tej Umowy przeznaczał będzie na użytek własny.
1.5. Umowa jest jedyną umową, na podstawie której następować będzie sprzedaż energii elektrycznej do PPE wskazanego
w Załączniku nr 2 do Umowy w okresie wynikającym z Załącznika nr 1 do Umowy i wskazuje wyłącznie Sprzedawcę jako
dokonującego powiadomienia właściwego OSD. Klient oświadcza, że jest świadomy skutków naruszenia niniejszych
postanowień, określonych w OWS.
2. W przypadku konieczności złożenia przez Sprzedawcę w procesie zmiany sprzedawcy do właściwego OSD Oświadczenia Klienta
o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, Klient upoważnia Sprzedawcę do złożenia w jego
imieniu takiego oświadczenia. Jednocześnie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią oraz jest świadomy skutków
wynikających z:
2.1. Oświadczenia Klienta o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
2.2. Taryfy OSD.
2.3. Wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji.
2.4. Zapisów IRiESD.
3. W przypadku, gdy Klient udzielił Sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie usług
dystrybucji:
3.1. Klient zobowiązany jest do przedłożenia Sprzedawcy dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie
usług dystrybucji lub innego dokumentu poświadczonego przez Klienta, z którego wynikać będą aktualne warunki techniczne
świadczenia usług dystrybucji, grupa taryfowa i okres rozliczeniowy.
3.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zawarcia tej umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.
4. W przypadku, gdy Klient zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji samodzielnie bez udzielenia Sprzedawcy stosownego
pełnomocnictwa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
w związku z brakiem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia OSD o zawarciu Umowy.
6. Zmiany mocy umownej dokonuje się na pisemny wniosek Odbiorcy w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
§3
ZASADY ROZLICZEŃ
1.

2.
3.
4.

Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresem odczytowym stosowanym
przez OSD w oparciu o faktury wystawiane na podstawie danych pomiarowych przekazanych Sprzedawcy przez OSD, przy
zastosowaniu cen energii elektrycznej i stawek opłat określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem §4 ust. 7 OWS.
Należność będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury lub faktury korygującej, nie wcześniej
niż 10 dni od daty jej doręczenia, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze lub fakturze korygującej.
Klient nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą
dokonywane w złotych polskich (PLN).
Wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Klienta określa §3 ust. 6 OWS
§4
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I WARUNKI JEJ ROZWIĄZANIA

1.
2.
3.
4.
5.

Umowa wchodzi w życie z dniem ……………………….. jednak nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej.
Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia …………………………...
Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
z zastrzeżeniem §9 ust. 1 OWS, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków umowy reguluje §9 OWS.
Klient przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania
umowy po stronie Sprzedawcy, Klient dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Sprzedawcę.
b) Zmniejszenie/zwiększenie ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr. 3 do umowy, możliwość zmiany
mocy oraz grupy taryfowej.
c)
Wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: siła wyższa
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy; zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-
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d)

organizacyjną umowy; zmiany danych teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do reprezentowania Klienta
i uczestników postępowania.
Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna
lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§5
1. Integralną częścią Umowy stanowią:
1.1.
Ogólne Warunki Sprzedaży Energii Elektrycznej (OWS).
1.2.
Załącznik nr 1. Ceny i stawki opłat (netto) stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej do PPE Klienta.
1.3.
Załącznik nr 2. Wykaz PPE Klienta objętych Umową i Planowane umowne ilości energii elektrycznej.
2. Podpisując Umowę Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się oraz akceptuje treść Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży Energii Elektrycznej.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Klient

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.
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Załącznik nr 1

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STAWKI (NETTO) STOSOWANE DO ROZLICZEŃ SPRZEDANEJ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PPE KLIENTA W OKRESIE ………………….. – …………………

Ceny energii elektrycznej czynnej przeznaczonej przez klienta na
użytek własny

[zł/MWh]

1.
2.

3.

Do cen energii elektrycznej i stawek opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny energii elektrycznej zawierają podatek akcyzowy od energii elektrycznej w wysokości określonej przepisami Ustawy o podatku
akcyzowym, która na dzień zawarcia Umowy wynosi ……… zł/MWh. Jeżeli Klient nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu Ustawy
o podatku akcyzowym, ceny energii elektrycznej określone w niniejszym załączniku ulegają obniżeniu o obowiązującą stawkę podatku
akcyzowego.
Przeznaczenie energii elektrycznej:
3.1. Ceny energii elektrycznej przeznaczonej na użytek własny Klienta zawierają koszty realizacji obowiązku uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii elektrycznej
oraz świadectw efektywności energetycznej albo uiszczenia opłat zastępczych w zakresie wynikającym z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.

Klient

Sprzedawca

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

(podpis)

(podpis)

Załącznik nr 2

WYKAZ PPE KLIENTA OBJĘTYCH UMOWĄ I PLANOWANE UMOWNE ILOŚCI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ.

Nazwa
obiektu

Adres

Nr PPE

Nr
licznika

Grupa
taryfowa

Moc
umowna
[kW]

Nazwa Operatora
Systemów
Dystrybucyjnych

Planowana roczna
ilość dostarczanej
energii
elektrycznej w
okresie
obowiązywania
umowy [kWh]

Miejsce
dostarczania
energii
elektrycznej

Klient

Sprzedawca

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

(podpis)

(podpis)

