
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1.	 Przedmiotem	Umowy	jest	określenie	praw	i	obowiązków	Stron	dotyczących	sprzedaży	rezerwowej	Energii	elektrycznej	Klientowi	przez	Sprzedawcę	do	

Miejsca	dostarczania	na	potrzeby	obiektów	określonych	w	załączniku	do	Umowy	-	Dane	techniczne	i	informacje	handlowe	dotyczące	Obiektów	objętych	
Umową,	zwanych	dalej	Obiektami.	Liczba	Obiektów	Klienta	objętych	Umową:												.

2.	 W	ramach	Umowy	Sprzedawca	zobowiązuje	się	do	sprzedaży	Energii	elektrycznej	na	potrzeby	Obiektu(-ów)	a	Klient	zobowiązuje	się	w	szczególności	 
do	odbioru	Energii	elektrycznej	i	zapłaty	należności	wynikających	z	umowy.

3.	 Umowa	wchodzi	w	życie	w	dniu	jej	zawarcia,	z	zastrzeżeniem	ust.	4	i	obowiązuje	na	czas	nieokreślony.																							
4.	 Rozpoczęcie	sprzedaży	Energii	elektrycznej	rozpocznie/	rozpoczęło	się	w	dniu																															.
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Umowa	sprzedaży	rezerwowej	Energii	elektrycznej	nr			 	 	 	 																				
zawarta	w	dniu		 																							roku,	pomiędzy:

DANE KLIENTA

ENEA Spółka Akcyjna	 z	siedzibą	w	Poznaniu,	ul.	Pastelowa	8,	60	 -	198	Poznań,	 	Sąd	Rejonowy	Poznań	 -	Nowe	Miasto	 i	Wilda	w	Poznaniu,	VIII	Wydział	
Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego,	KRS	0000012483,	NIP	777-00-20-640,	kapitał	zakładowy:	529	731	093	PLN,	wpłacony	w	całości,	którą	reprezentują:

-
-

DANE SPRZEDAWCY

zwaną	dalej	Sprzedawcą.

Klient	 oraz	Sprzedawca	 zwani	 są	 łącznie	 Stronami,	 a	 każdy	 z	 osobna	 Stroną.	 Reprezentanci	 Stron	 oświadczają,	 że	 działają	 na	 podstawie	 aktualnych	
upoważnień	do	reprezentowania	swej	Strony	w	zakresie	zaciągania	zobowiązań	wynikających	z	Umowy.

Kod	handlowca

imię	i	nazwisko	/	firma

adres	siedziby	-	ulica nr	domu	/	lok.

kod	pocztowy miejscowość

miejsce	rejestracji,	kapitał	zakładowy,	kapitał	wpłacony	-	wpisać	odpowiednio

KRS NIP

reprezentowanym/ą	przez:

-
-

zwanym/ą	dalej	Klientem, a

poczta

PESEL REGON

§ 2 WARUNKI SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1. Klient oświadcza,	że	skorzystał	z	prawa	wyboru	sprzedawcy	rezerwowego	i	jako	podstawę	rozliczeń	za	Energię	wybiera	Taryfę	dla	energii	elektrycznej	

sprzedawcy	rezerwowego.
2.	 W	 każdym	 przypadku	 do	Umowy	 zastosowanie	 znajdą	Ogólne	warunki	 umowy	 sprzedaży	 rezerwowej	 Energii	 elektrycznej	 dla	 Klientów	 niebędących		

konsumentami	z	grupy	taryfowej	Rr	(OWU).
3.	 Szczegółowe	dane	techniczne	i	informacje	handlowe	dotyczące	sprzedaży	Energii	elektrycznej	na	potrzeby	Obiektów	objętych	Umową,	w	tym	określenie	

grupy	 taryfowej	 do	 której	 zakwalifikowany	 byłby	Obiekt	 Klienta	 gdyby	 jego	 instalacje	 wyposażone	 były	 w	 układ	 pomiarowo-rozliczeniowy	 oraz	Okres	
rozliczeniowy	zostały	określone	w	załączniku	do	Umowy	–	Dane	techniczne	i	informacje	handlowe	dotyczące	Obiektów	objętych	Umową.	

4.				Wariant	I:									/	nie	dotyczy
	 Przyjęta	do	rozliczeń		ilość	energii	wynikać	będzie	z	udostępnianej	Sprzedawcy	przez	OSD informacji	o	ilości	energii	zużytej	przez	Klienta,	wynikającej	 

z	 iloczynu	sumy	mocy	użytkowanych/przyłączonych	odbiorników	 i	czasu	 ich	użytkowania/przyłączenia,	określanej	na	podstawie	umowy	o	świadczenie	
usług	dystrybucji	zawartej	pomiędzy	Klientem	a	OSD. 

 Klient oświadcza,	że	ilość	energii	przyjęta	do	rozliczeń	w	umowie	o	świadczenie	usług	dystrybucji,	o	której	mowa	wyżej	wynosi:

Ilość	energii	w	poszczególnych	miesiącach	(w	kWh):

styczeń luty marzec kwiecień maj	 czerwiec

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

 
	 Wariant	II:								/	nie	dotyczy
	 Strony	 określają	 ilość	 energii	 przyjętej	 do	 rozliczeń	 zgodnie	 z	 wielkością	 miesięcznego	 poboru	 energii	 elektrycznej	 dla	 silników	 syren	 alarmowych	

określonego	w	Taryfie	OSD.		
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§ 4 ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Załącznik	nr	1	-	Ogólne	warunki	umowy	sprzedaży	rezerwowej	Energii	elektrycznej	dla	Klientów	niebędących	konsumentami	z	grupy	taryfowej	Rr	(OWU);

Załącznik	nr	2	-		Dane	techniczne	i	informacje	handlowe	dotyczące	Obiektów	objętych	Umową;

Załącznik	nr	3	-		Taryfa	dla	energii	elektrycznej	sprzedawcy	rezerwowego;

Załącznik	nr	4	-		Pouczenie	o	konsekwencjach	wyboru	przez	Klienta	sprzedawcy	rezerwowego;

Załącznik	nr																-	Wzór	formularza	odstąpienia	od	umowy;

Załącznik	nr																–

Załącznik	nr																–

Dodatkowo	do	Umowy	Załączono:

Informacja	Enea	S.A	(Sprzedawcy)	o	sposobie	i	celu	przetwarzania	danych	osobowych

             

 Sprzedawca Klient

Umowa	została	zawarta	przez	ENEA	Operator	sp.	z	o.o.	jako	
pełnomocnika	Klienta	w	drodze	złożenia	oświadczenia	o	przyjęciu	

oferty	sprzedaży	rezerwowej	Sprzedawcy.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	 Umowa	została	sporządzona	w	dwóch	jednobrzmiących	egzemplarzach	po	jednym	dla	każdej	ze	Stron.
2.	 Terminy	zapisane	z	wielkiej	litery,	a	niezdefiniowane	w	niniejszym	dokumencie,	mają	znaczenie	nadane	im	w	OWU.
3. Klient	oświadcza,	że	energia	zakupiona	przez	Klienta	na	podstawie	Umowy	przeznaczona	będzie	na	potrzeby	własne	Klienta	jako	odbiorcy	końcowego.	
4.	 Klient	oświadcza,	że:

a)	 nie	jest	przedsiębiorstwem	energetycznym,	nie	posiada	koncesji	na:	wytwarzanie	energii	elektrycznej,	obrót	energią	elektryczną,	przesyłanie	energii	
elektrycznej	dystrybucję	energii	elektrycznej	lub	magazynowanie	energii	elektrycznej	i	jest	nabywcą	końcowym	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	6	grudnia	
2008	r.	o	podatku	akcyzowym;

b)	 przyjmuje	 do	wiadomości,	 że	w	 przypadku,	 gdy	 uzyska	 którąkolwiek	 z	 koncesji,	 o	 których	mowa	w	 lit.	 a)	 zgodnie	 z	 zapisami	 ustawy	 o	 podatku	
akcyzowym,	staje	się	podatnikiem	podatku	akcyzowego	od	energii	elektrycznej	nabytej	od	Sprzedawcy	na	podstawie	Umowy;

c)	 w	przypadku,	gdy	uzyska	którąkolwiek	z	koncesji,	o	których	mowa	w	lit.	a)	będzie	odprowadzał	akcyzę	od	energii	elektrycznej	nabytej	od	Sprzedawcy 
na	podstawie	Umowy,	zgodnie	z	zapisami	ustawy	o	podatku	akcyzowym;	

d)	 zobowiązuje	się	do	każdorazowego	złożenia	Sprzedawcy	na	adres	do	korespondencji	Sprzedawcy	określony	w	Umowie	pisemnego	oświadczenia	
w	przypadku	uzyskania	bądź	utraty	którejkolwiek	z	koncesji,	o	której	mowa	w	lit.	a),	nie	później	niż	w	terminie	7	dni	od	daty	zaistnienia	przedmiotowej	
zmiany.

5.	 W	przypadku	złożenia	przez	Klienta	nieprawdziwych	oświadczeń,	o	których	mowa	w	ust.	3	 i	4	 lub	niewywiązania	się	przez	Klienta	ze	zobowiązania,	
o	którym	w	ust.	4	 lit.	d),	Klient	ponosi	wszelkie	konsekwencje	wynikające	z	prowadzenia	przez	Sprzedawcę	 rozliczeń	na	zasadach	uwzględniających	
informacje	zawarte	w	oświadczeniach,	o	których	mowa	w	ust.	3	i	4,	w	szczególności	ponosi	negatywne,	obciążające	Sprzedawcę	konsekwencje	wynikające	
z	 niepoinformowania	Sprzedawcy	 o	 zaistnieniu	 przesłanek	 uzasadniających	 zmianę	 podmiotu	 zobowiązanego	 do	 odprowadzania	 akcyzy	 od	 energii		
elektrycznej	nabytej	przez	Klienta od Sprzedawcy	na	podstawie	Umowy.

6.	 Klient	oświadcza,	że	wszelką	korespondencję	do	Klienta,	związaną	z	realizacją	Umowy	należy	kierować	na	adres:

7.	 Sprzedawca	oświadcza,	że	wszelką	korespondencję	do	Sprzedawcy	związaną	z	realizacją	Umowy	należy	kierować	na	adres:

8.	 W	przypadku	zawarcia	Umowy	na	odległość	lub	poza	lokalem	przedsiębiorstwa	przez	osobę	fizyczną,	o	której	mowa	w	§	2	ust.	5	OWU	(jeżeli	nie	dotyczy,	
należy	pominąć):	

 Klient żąda	rozpoczęcia	realizacji	Umowy	przed	upływem	terminu	do	odstąpienia	od	Umowy:

ulica,	osiedle,	plac	itp.	 nr	domu	/	lok./	dz.

kod	pocztowy miejscowość adres	e-mail nr	telefonu

ulica,	osiedle,	plac	itp.	 nr	domu	/	lok./	dz.

kod	pocztowy miejscowość adres	e-mail

         
5.	 Klient	oświadcza,	że	Moc	umowna	określona	w	załączniku	do	Umowy	-	Dane	techniczne	i	informacje	handlowe	dotyczące	Obiektów	objętych	Umową,	
	 zgodna	jest	z	Mocą	umowną	określoną	w	umowie	o	świadczenie	usług	dystrybucji	zawartej	pomiędzy	Klientem	a	OSD	dla	danego	Obiektu.
6.	 Zmiana	Mocy	umownej,	o	której	mowa	w	ust.	5	może	nastąpić	na	zasadach	określonych	w	umowie	o	świadczenie	usług	dystrybucji,	zawartej	z	OSD	dla	

danego	Obiektu.	Klient	zobowiązany	jest	w	ciągu	14	dni	od	dokonanej	zmiany	Mocy	umownej	zawiadomić	pisemnie	Sprzedawcę	o	jej	wartości.	

Tak          Nie
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