UMOWA
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Nr ES

Grupy taryfowe G - konsumenci

Nr płatnika/nr ewidencyjny:

/

Niniejsza Umowa została zawarta (należy wstawić X w odpowiednim polu):

w Lokalu Sprzedawcy

poza Lokalem Sprzedawcy lub na odległość

Zawarta

zwana dalej „Umową” pomiędzy

w
Data (dzień – miesiąc – rok)

Miejscowość

Imię i nazwisko

PESEL albo numer i nazwa dokumentu

zameldowanym/zameldowaną w

Kod pocztowy

Adres zameldowania

Numer telefonu

Adres e-mail

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

oraz odpowiadającego/odpowiadającą solidarnie (w przypadku zawarcia Umowy jedynie przez jednego Kupującego poniższe należy skreślić)

Imię i nazwisko

PESEL albo numer i nazwa dokumentu

zameldowanym/zameldowaną w

Kod pocztowy

Adres zameldowania

Numer telefonu

Adres e-mail

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

zwanym/zwaną/zwanymi dalej „Kupującym”
a
PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634,
posiadającą NIP 526-25-42-704, REGON 017301607, kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł wpłacony w całości,
zwaną dalej „Sprzedawcą”,
reprezentowaną przez:
1.
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe

2.
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe

Kupujący lub Sprzedawca zwani są również osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”.
Reprezentant lub reprezentanci Sprzedawcy oświadczają, że działają na podstawie ważnych i aktualnych w dacie zawarcia Umowy upoważnień do
działania w imieniu Sprzedawcy w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej („Energia Elektryczna”) Kupującemu przez Sprzedawcę.
2. Umowa przeznaczona jest jedynie dla Kupujących będących konsumentami, w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, tj. osobami fizycznymi
dokonującymi zakupu Energii Elektrycznej w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Na warunkach określonych w Umowie Sprzedawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) sprzedaży Energii Elektrycznej Kupującemu;

bilansowania handlowego Kupującego w zakresie sprzedaży Energii Elektrycznej objętej Umową;
zgłoszenia Umowy do OSD zgodnie z przepisami określonymi w § 1 ust. 2 Ogólnych Warunkach Sprzedaży Energii Elektrycznej (zwanych
dalej „OWU”).
4. Na warunkach określonych w Umowie Kupujący zobowiązuje się w szczególności do:
a) zakupu i odbioru Energii Elektrycznej od Sprzedawcy, w ilości określnej według zasad określonych w Umowie, w tym w szczególności
według wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w punktach poboru energii określonych w Załączniku nr 1 do Umowy (”Punktu
Poboru Energii” lub „PPE”), zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy. Jeżeli Kupujący nabywa Energię Elektryczną w
kilku Punktach Poboru Energii, w Załączniku nr 1 do Umowy Kupujący wskaże planowaną ilość Energii Elektrycznej do nabycia w
odniesieniu do każdego z Punktów Poboru Energii z osobna.
b) dokonywania terminowej zapłaty z tytułu zakupu Energii Elektrycznej i usług świadczonych przez Sprzedawcę na podstawie Umowy, w tym
w szczególności usługi bilansowania handlowego oraz zgłoszenia Umowy do OSD przez Sprzedawcę;
c) upoważnienia Sprzedawcy do zgłoszenia Umowy do OSD, zgodnie z przepisami określonymi w § 1 ust. 2 OWU;
d) udzielenia Sprzedawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Kupującego, którego zakres określa wzór stanowiący Załącznik
nr 2 do Umowy.
5. Szczegółowa lista praw i obowiązków Stron znajduje się w OWU.
6. Umowa nie obejmuje świadczeń związanych z dystrybucją Energii Elektrycznej.
7. Odpowiedzialność za parametry, jakość oraz ciągłość dostarczania Energii Elektrycznej oraz za prawidłowość działania infrastruktury i urządzeń
wykorzystywanych do dystrybucji Energii Elektrycznej ponosi OSD, z którym Kupujący ma podpisaną lub będzie miał podpisaną Umowę o
Świadczenie Usługi Dystrybucji.
8. Miejscem dostarczania Energii Elektrycznej są Punktu Poboru Energii określone w Załączniku nr 1 do Umowy.
9. Moc umowna wynosi:
b)
c)

kW
liczba

10. Warunki wprowadzania zmian mocy umownej oraz ceny zostały określone odpowiednio w OWU, Ofercie lub Cenniku.
11. Kupujący jest/będzie przyłączony do sieci OSD wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy.
12. Kupujący, który zawarł Umowę na Odległość lub Poza Lokalem Przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy
zawarty jest w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.
§ 2 ROZLICZENIA
1. Sposób prowadzenia rozliczeń oraz wysokość bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Kupującego zostały określone w
OWU.
2. Podstawą dokonania opłat za zużytą Energię Elektryczną oraz usługi świadczone na podstawie Umowy, w tym w szczególności usługi
bilansowania handlowego oraz zgłoszenia Umowy do OSD przez Sprzedawcę jest Faktura wystawiona przez Sprzedawcę i udostępniona
Kupującemu w formie elektronicznej, o ile Kupujący wyrazi taką wolę. W celu otrzymywania Faktur w formie elektronicznej, Kupujący powinien
dokonać rejestracji na stronie internetowej faktura.pkpenergetyka.pl. W przypadku braku woli Kupującego na udostępnianie Faktury w formie
elektronicznej zostanie ona doręczona Kupującemu przesyłką pocztową na adres do korespondencji podany w § 7.
3. Termin płatności Faktury to 21 dni od dnia wysłania jej przez Sprzedawcę.
4. Kupujący zobowiązuje się dokonywać wszelkich płatności za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na Fakturze.
5. Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie Sprzedawcy danych pomiarowych przez OSD i taką samą zgodę wyrazi/wyraził w Umowie o
Świadczenie Usług Dystrybucji.
6. Określanie i rozliczanie niezbilansowanej Energii Elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu dokonywany będzie według standardowego
profilu zużycia.
7. Okres rozliczeniowy („Okres Rozliczeniowy”):
Okres rozliczeniowy

8. Rozliczanie niezbilansowanej Energii Elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu następuje według standardowego profilu zużycia.
§ 3 OŚWIADCZENIA STRON
1. Kupujący oświadcza, że:
a) Energia Elektryczna przeznaczona jest na własny użytek Kupującego, dla celów zużycia jej w gospodarstwie domowym, będącego
jednocześnie
nabywcą
końcowym
w
rozumieniu
przepisów
o
podatku
akcyzowym
oraz
odbiorcą
końcowym
w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
b) posiada tytuł prawny do Punktów Poboru Energii;
c) wszystkie dane zawarte w Umowie są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
d) otrzymał i zapoznał się oraz akceptuje treść: niniejszej Umowy, OWU i pozostałych Załączników do Umowy;
e) nie jest stroną innej umowy niż niniejsza Umowa, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii oraz
zobowiązuje się do niezawierania umowy innej niż niniejsza Umowa, której przedmiotem byłaby sprzedaż energii elektrycznej do Punktów
Poboru Energii w okresie obowiązywania Umowy;
f)
moc umowna dla Punktów Poboru Energii jest zgodna z mocą umowną określoną w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji.
2. Sprzedawca oświadcza, że:
a) posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/297/3158/N/2/2001/MS wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 25 lipca
2001 roku;
b) ma lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży Energii Elektrycznej na podstawie Umowy będzie miał zawartą Generalną Umowę
Dystrybucyjną z OSD, której przedmiotem jest umożliwienie sprzedaży energii elektrycznej dla URD, w tym również dla Kupującego,
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD oraz zgłaszanie i weryfikacja umów sprzedaży energii elektrycznej;
c) ma zawartą umowę z OSD, której przedmiotem jest umożliwienie bilansowania Energii Elektrycznej URD, w tym również Kupującego,
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD.
§ 4 OKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia („Okres Obowiązywania Oferty”):
Data (wpisać datę wskazaną w Ofercie – Załącznik nr 6 jako ostatni dzień okresu, w którym ma zastosowanie oferta)

2. W Okresie Obowiązywania Oferty Kupującego obowiązują ceny i opłaty wskazane w Ofercie.
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3. Po upływie Okresu Obowiązywania Oferty Umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieoznaczony, chyba że Kupujący najpóźniej na
miesiąc przed końcem Okresu Obowiązywania Oferty wskazanego powyżej złoży Sprzedawcy oświadczenie o jej wypowiedzeniu. W takim wypadku
Umowa ulega rozwiązaniu z upływem Okresu Obowiązywania Oferty.
4. Kupujący może również przed upływem Okresu Obowiązywania Oferty lub po jego upływie i przekształceniu Umowy w umowę zawartą na czas
nieoznaczony zwrócić się do Sprzedawcy odpowiednio o przedłużenie jej obowiązywania na kolejny czas oznaczony objęty nową ofertą lub
przekształcenie Umowy w umowę zawartą na czas oznaczony objęty nową ofertą.
5. W przypadku przekształcenia Umowy w umowę na czas nieoznaczony Kupującego obowiązują ceny i opłaty określone w Cenniku.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
7. Rozpoczęcie sprzedaży następuje z dniem:
Data

lecz nie wcześniej niż w dniu przyjęcia Umowy do realizacji przez OSD.
§ 5 WARUNKI ZMIANY I ROZWIĄZANIA
1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWU, zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku, gdy Kupujący rozwiąże Umowę przed upływem Okresu Obowiązywania Oferty Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty
opłaty jednorazowej, której wysokość ustala się na zasadach określonych w OWU.
3. Kupujący wyraża zgodę na dokonanie przez Sprzedawcę cesji niniejszej umowy, w tym praw i obowiązków Sprzedawcy wynikających z niniejszej
umowy, na rzecz podmiotu powiązanego kapitałowego w stu procentach z Sprzedawcą, który na dzień dokonania takiej cesji będzie posiadał
uprawnienia niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania sprzedaży i obrotu energią elektryczną.
4. Strony mogą rozwiązać Umowę zgodnie z zasadami ustalonymi w OWU.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
Zasady odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zostały określone w OWU.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy należy kierować na wskazane poniżej adresy Stron:
a) Kupujący:
Imię i nazwisko

Adres korespondencyjny

Adres e-mail

Numer telefonu

b)

Sprzedawca:
Adres korespondencyjny

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Adres e-mail

Numer telefonu

Zmiana adresu do korespondencji Stron następuje poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia w formie pisemnej o nowym adresie do
korespondencji i nie stanowi zmiany Umowy.
3. Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
a) Załącznik nr 1 –Wykaz Punktów Poboru Energii Elektrycznej;
b) Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa dla Sprzedawcy;
c) Załącznik nr 3 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy (ma zastosowanie jedynie w przypadku umów zawartych Poza Lokalem
Sprzedawcy lub Na Odległość – patrz początek Umowy);
d) Załącznik nr 4 – Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej;
e) Załącznik nr 5 - Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej („OWU”);
f)
Załącznik nr 6 – Oferta sprzedaży energii elektrycznej PKP Energetyka S.A. ("Oferta");
Data Oferty

Numer
Oferty

g) Załącznik nr 7 - Cennik dla energii elektrycznej PKP Energetyka S.A. („Cennik”);
4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, a Sprzedawca potwierdza, że administratorem danych Kupującego przetwarzanych w związku z zawarciem
oraz wykonywaniem Umowy jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy, w tym
dokonywania niezbędnych pomiarów, rachunkowości, ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym
prawem o ile jest to wymagane do realizacji Umowy. W celu realizacji Umowy dane Kupującego, w zakresie niezbędnym, mogą być udostępniane
OSD lub OSP, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania
korespondencji (w tym Faktur) związanej z realizacją Umowy. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy.
5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdą zastosowanie postanowienia zawarte w OWU, Ofercie, Cenniku lub innych Załącznikach do
Umowy. Pojęcia użyte w tekście Umowy, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane w Umowie, posiadają znaczenie nadane im w OWU lub
dokumentach przywołanych w OWU.
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6. W przypadku rozbieżności między treścią Umowy a OWU lub Oferty, Cennika czy innymi załącznikami do Umowy, pierwszeństwo mają
postanowienia Umowy. W przypadku rozbieżności między treścią Oferty lub Cennika a OWU pierwszeństwo mają postanowienia Oferty lub Cennika.
7. Żądam rozpoczęcia wykonywania Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej Poza Lokalem Sprzedawcy lub Na
Odległość. W przypadku złożenia takiego żądania przez Kupującego i wykonania przez niego prawa odstąpienia od Umowy będę zobowiązany do
zapłaty na rzecz Sprzedawcy kwoty, którą oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny Energii
Elektrycznej i opłat wynikających z Oferty (ma zastosowanie jedynie w przypadku umów zawartych Poza Lokalem Sprzedawcy lub Na Odległość –
patrz początek Umowy).
□ TAK

□ NIE

Kupujący

Sprzedawca

Data

Data

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od Sprzedawcy na podany przeze mnie adres
poczty elektronicznej lub numer telefonu.
□ TAK

□ NIE

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od podmiotów powiązanych ze Sprzedawcą na
podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
□ TAK

□ NIE

Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy bądź zmian do
Umowy przez Sprzedawcę na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
□ TAK

□ NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów, a także na ich
udostępnianie przez Sprzedawcę podmiotom realizującym wyżej wymienione zadania na rzecz Sprzedawcy w celach określonych powyżej.
□ TAK

□ NIE

Kupujący

Sprzedawca

Data

Data
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