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Umowa sprzedaży energii elektrycznej 
nr …………………………………. 

 
zawarta w dniu ………………..roku, pomiędzy: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko / firma, siedziba i adres, miejsce rejestracji, NIP, kapitał zakładowy, kapitał wpłacony- wpisać odpowiednio  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres wraz z kodem pocztowym 

zwanym/ą dalej Odbiorcam 

reprezentowanym przez: …………………..…………………..…………...………………. na podstawie pełnomocnictwa, 

a 

ENEA Spółka Akcyjna, ul. Górecka 1, 60 – 201 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: 
441 442 578,00 PLN, wpłacony w całości 
 
zwaną dalej Sprzedawcą  

reprezentowaną przez: Przemysław Nowackiego Dyrektora Biura Przetargów na podstawie pełnomocnictwa. 

 

Sprzedawca oraz Odbiorca będą łącznie określani, jako Strony, a każdy oddzielnie, jako Strona. 
 
Na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania …), zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”, zostaje zawarta umowa o następującej treści:  
 
Strony, z zastosowaniem zasady ekwiwalentności świadczeń, zawarły następującą umowę sprzedaży energii  
elektrycznej:  

 

§ 1 
Definicje 

1. Energia – energia elektryczna czynna.  
2. Umowa – bez bliższego określenia - niniejsza umowa.   
3. OSD – operator systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii 

elektrycznej, odpowiadające za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym na obszarze 
kraju, na którym znajduje (-ą) się miejsca dostarczania energii Odbiorcy:  
………………………...………………………………………………………………………………………………………  

(nazwa i adres OSD) 

4. Miejsce dostarczania (MD) – punkt w sieci dystrybucyjnej, w którym następuje dostarczanie energii przez OSD 
Odbiorcy, określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji, dla obiektu(-ów), o którym(-ych) mowa w 
Załączniku nr 1. 

5. Okres rozliczeniowy - zgodny z okresem rozliczeniowym wskazanym w umowach dystrybucyjnych zawartych 
pomiędzy OSD a Odbiorcam, przy czym: 

a) dla obiektów rozliczanych za usługę dystrybucji w grupach taryfowych A,B,C2x jest to 
miesięczny/dwumiesięczny przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

b) dla obiektów rozliczanych za usługę dystrybucji w grupach taryfowych C1x, G jest to 
miesięczny/dwumiesięczny/sześciomiesięczny/ roczny przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi 
odczytami rozliczeniowymi wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

Inne pojęcia użyte w Umowie, nie zdefiniowane powyżej posiadają znaczenie nadane im w ustawie oraz aktach 
wykonawczych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a). 
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§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Podstawy do ustalenia warunków Umowy stanowią: 
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) 

wraz z aktami wykonawczymi, które mają zastosowanie do Umowy, 
b) koncesja na obrót energią elektryczną Nr OEE/53/2688/U/2/98/EB z dnia 26 listopada 1998 r. ze zmianami, 

udzielona Sprzedawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE), 
c) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 108, poz. 626 z późniejszymi 

zmianami), 
d) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94 poz. 551 z późniejszymi 

zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. 
e) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi 

zmianami) 

2. Sprzedawca oświadcza, że koncesja, o której mowa w ust. 1 lit. b) jest ważna i umożliwia zawarcie Umowy. 

3. Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu: 
a) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Sprzedawcę z OSD, umożliwiającej realizację 

zawartych przez Sprzedawcę umów sprzedaży energii z odbiorcami, których urządzenia przyłączone są do 
sieci OSD, 

b) umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez Odbiorcy z OSD dla MD, 
c) umowy zawartej przez Sprzedawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Odbiorcy przez 

Sprzedawcę. 

4. Odbiorca oświadcza, że: 
a) moc umowna dla MD określona w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 1 jest zgodna z mocą umowną określoną w 

umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD dla danego MD,  
b) wyraża zgodę na przekazywanie Sprzedawcy danych pomiarowych przez OSD i jednocześnie taką samą 

zgodę wyrazi(-ł) w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej z OSD,  
c) w ramach Umowy planuje zakup energii w ilościach wskazanych w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 1. 

 

5. Zmiana mocy umownej, o której mowa w  ust. 4 lit. a) może nastąpić na zasadach określonych w umowie 
o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust. 3 lit. b). Odbiorca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od 
dokonanej zmiany mocy umownej zawiadomić pisemnie Sprzedawcę o jej wartości. 

 
 

§ 3 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków i zasad sprzedaży energii przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy. 

2. Strony ustalają, że energia zakupiona przez Odbiorcy na podstawie Umowy przeznaczona będzie na potrzeby 
własne Odbiorcy.  

3. Sprzedawca zobowiązuje się do:  
a) sprzedaży energii Odbiorcy w MD, z zastrzeżeniem, że sprzedaż energii rozpocznie się w chwili przyjęcia 

Umowy do realizacji przez OSD,  
b) przeniesienia na Odbiorcy, w MD, własności energii, 
c) dokonywania bilansowania handlowego Odbiorcy, jako Uczestnika Rynku Detalicznego (URD) dla MD, w 

ramach swojej jednostki grafikowej (JG), tylko w przypadku, gdy jest jedynym podmiotem sprzedającym 
energię Odbiorcy w MD,  

d) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 
e) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen energii oraz zasad rozliczeń, 
f) przyjmowania wniosków i reklamacji Odbiorcy, 
g) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi na nie, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, 
h) przekazywania Odbiorcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, 
i) niezwłocznego zawiadomienia Odbiorcy, w formie pisemnej, o zmianie adresu do korespondencji, 

określonego w § 10 ust. 2, 

4. Odbiorca zobowiązuje się do: 
a) terminowego regulowania należności za energię i obsługę handlową, 



 

Strona 3 z 8 

Sprzedawca  Zamawiający 

b) niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zmianie adresu 
do korespondencji, określonego w § 10 ust. 1, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną 
na dotychczasowy adres, 

c) przekazywania Sprzedawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o zawartych 
umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, 
zauważonych nieprawidłowościach układu pomiarowo-rozliczeniowego, zmianie licznika w układzie 
pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru, 

 
§ 4 

Wykaz obiektów Odbiorcy objętych Umową 

Wykaz obiektów Odbiorcy objętych Umową znajduje się z Załączniku nr 1, Tabela nr 1. 
 

§ 5 
Rozliczenia i warunki płatności 

1. Rozliczenia między Stronami za sprzedaną w ramach Umowy energię odbywać się będą na podstawie: 

a) ilości energii wynikającej z danych pomiarowych określonych przez OSD w oparciu o odczyty wskazań 
układów pomiarowo-rozliczeniowych wymienionych w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 1 i udostępnionych 
Sprzedawcy przez OSD, 

b) cen zawartych w Tabeli nr 3, z zastrzeżeniem zapisów  ust. 3-4 

 

Tabela nr 3 - Ceny energii bez podatku od towarów i usług w PLN/MWh
 

 

 Pora roku  

Strefa czasowa doby Lato Zima 

Szczyt przedpołudniowy …………………………….. …………………………….. 

Szczyt popołudniowy  ………………………………. …….……………………… 

Pozostałe godziny doby** ………………………………. …………………………….. 

Podane w Tabeli nr 3 ceny obowiązują od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii w ramach Umowy. 

Do rozliczeń za sprzedaną energię po cenach określonych w Tabeli nr 3 przyjmuje się następujący podział na pory 
roku i strefy czasowe doby:  

 
Tabela nr 4 - Podział na pory roku strefy czasowe doby 

 

 
Strefa czasowa doby 

Pora roku 

Lato 
(od 1 kwietnia do 30 

września) 

Zima 
(od 1 października do 31 marca) 

Szczyt przedpołudniowy 7
00

-13
00

 7
00

-13
00

 

Szczyt popołudniowy 19
00

-22
00

 16
00

-21
00

 

Pozostałe godziny doby** 13
00

-19
00

 i 22
00

-7
00

 13
00

-16
00 

i 21
00

-7
00

 

 **Jeżeli urządzenia kontrolno-pomiarowe na to pozwalają, soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (cała 
doba), zaliczane są do strefy trzeciej tj. - „Pozostałe godziny doby” 

 
2. Za prowadzoną przez Sprzedawcę obsługę handlową, w okresie od rozpoczęcie sprzedaży energii w ramach 

Umowy, pobierana będzie miesięczna opłata w wysokości …………………….. PLN netto, za każdy układ 
pomiarowo – rozliczeniowy. Liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych określona została w Załączniku nr 1. 
Opłata za obsługę handlową naliczana będzie miesięcznie w pełnej wysokości niezależnie od dnia miesiąca, 
w którym nastąpiło rozpoczęcie sprzedaży energii w ramach Umowy lub rozwiązanie Umowy. 

 
3. Ceny określone w Tabeli nr 3 zawierają podatek akcyzowy na energię elektryczną w kwocie 20,00 PLN/MWh.  
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W przypadku zmiany przepisów ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. c) polegającej na zmianie stawki podatku 
akcyzowego, wraz z wejściem w życie tych zmian, zmianie ulegną stosownie do zmienionej stawki podatku 
akcyzowego, ceny określone w Tabeli nr 3. 

4. Ceny energii oraz stawka opłaty handlowej, o których mowa wyżej zostaną powiększone o kwotę podatku od 
towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Układ pomiarowo rozliczeniowy musi spełniać warunki techniczne umożliwiające rozliczanie energii w strefach 
czasowych, o których mowa w  ust. 1. 

6. W przypadku zmiany cen od dnia innego niż pierwszy dzień okresu rozliczeniowego, Sprzedawca o ile nie 
otrzyma danych pomiarowych od OSD przyjmie do rozliczeń szacunkowe wskazania układu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzień rozpoczęcie obowiązywania nowych cen, określone na podstawie średniego dobowego 
zużycia z danego okresu rozliczeniowego, chyba, że Odbiorca w terminie 5 dni od wprowadzenia zmiany cen 
poda stan rzeczywisty. 

7. W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo - rozliczeniowego rozliczenie 
następuje na zasadach określonych w przepisach prawa.  

8.  W przypadku braku udostępnienia Sprzedawcy przez OSD danych pomiarowych, Sprzedawca ma prawo przyjąć 
do rozliczeń za dany okres rozliczeniowy szacowane ilości energii.  

9.  Strony zgodnie ustalają następujący sposób rozliczeń: 

a) w terminie 7 dni od udostępnienia danych pomiarowo – rozliczeniowych przez lokalnego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, Sprzedawca wystawi fakturę obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy dla 
danego obiektu Odbiorcy, 

b) faktura płatna będzie w terminie do …. dni od daty wystawienia faktury. 

10. W przypadku, gdy ustalony w Umowie okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, Sprzedawca może 
w tym okresie pobierać miesięczne opłaty w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia energii 
elektrycznej w tym okresie. 

11. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii, o którym mowa w ust. 10 Umowy 
powstanie: 

a)  nadpłata – to podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile 
Odbiorca nie zażąda jej zwrotu; 

b)  niedopłata – to jest doliczana do pierwszej faktury, wystawionej dla najbliższego okresu rozliczeniowego.   

12. Należności wynikające z Umowy regulowane będą przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany na 
odpowiednich dokumentach finansowych. 

13. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Odbiorcy jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy Sprzedawcy. 

14. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo do obciążenia Odbiorcy 
odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

15. Wniesienie reklamacji, o której mowa w § 3 ust. 3 lit. g) nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty 
należności w wysokości określonej na fakturze. 

 
§ 6 

Odpowiedzialność Sprzedawcy 

1. Sprzedawca nie odpowiada za parametry jakościowe energii dostarczanej przez OSD. 

2. Występowanie przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii jest niezależne od Sprzedawcy i nie stanowi 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Sprzedawcę.  

3. Na uzasadniony wniosek złożony w formie pisemnej, Odbiorcy przysługują bonifikaty z tytułu niedotrzymania 
standardów jakościowych obsługi odbiorców na zasadach i wysokościach określonych w aktach prawnych, o 
których mowa w § 2 ust. 1 lit. a). 

 
§ 7 

Wstrzymanie dostarczania energii i rozwiązanie Umowy 
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1. Sprzedawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczania energii w przypadku, gdy 
Odbiorca zwleka z zapłatą za energię, co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności.  

2. Każdej ze Stron, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w 
poniższych przypadkach: 

a) istotnego, zawinionego naruszenia przez jedną ze Stron warunków Umowy, jeśli przyczyny i skutki 
naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia żądania ich usunięcia 
zawierającego: 

 stwierdzenia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie Umowy; 

 określenie istotnych szczegółów naruszenia; 

 żądania usunięcia wymienionych naruszeń; 

b) niezastosowania się przez Stronę Umowy do prawomocnego orzeczenia wydanego przez właściwy sąd 
lub do decyzji Prezesa URE, dotyczących wykonywania Umowy. 

3. Prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a), nie przysługuje Stronie, która 
poprzez swoje działania spowodowała zaistnienie okoliczności wymienionych w § 7 ust. 2 lit a). 

4. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Kupujący 
zwleka z zapłatą za energię, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 
powiadomienia przez Sprzedawcę na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, 
dwutygodniowego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności. 

 
§ 8 

Korekty rozliczeń energii elektrycznej 

1. Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur. 

2. Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT w szczególności w przypadku stwierdzenia: 
a)  nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
b) przyjęcia do rozliczeń błędnych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub odczytów niezgodnych ze 

wskazaniami układu pomiarowo – rozliczeniowego, 
c) przyjęcia do rozliczeń błędnych cen lub stawek opłat. 

3.   Faktury korygujące mogą dotyczyć dowolnego okresu rozliczeniowego w okresie obowiązywania Umowy. 

4. Faktura korygująca płatna będzie w terminie 14 dni od jej wystawienia.  
 

§ 9 
Ochrona informacji oraz sposób ich przekazywania 

 
1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku z realizacją Umowy 

oraz informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron podlegają ochronie, w związku z czym 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. 

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji, 
jeżeli druga Strona wyrazi na to w formie pisemnej zgodę lub informacja ta należy do informacji powszechnie 
znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.  

3. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1 podwykonawcom Sprzedawcy a 
także innym podmiotom działającym przy realizacji Umowy, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji 
Umowy. 

4. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie 
wyżej wymienionych zasad przez pracowników, ewentualnych podwykonawców oraz podmioty, o których mowa 
w ust 3.  

5. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe i handlowe drogą pocztową, 
przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku 
dane. 
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6. Sprzedawca może przekazywać osobom trzecim dokumenty dotyczące wymagalnych wierzytelności 
przysługujących mu wobec Odbiorcy, w przypadku zbycia tych wierzytelności w drodze umowy przelewu. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą stanowić informacje poufne 
w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014, Nr 94), 
których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie  rekomendacji na ich podstawie wiąże się z 
odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością 
karną.  

8. Sprzedawca informuje, że jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. Dane osobowe 
Odbiorcy dla potrzeb realizacji Umowy będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz OSD. Ponadto dane 
Odbiorcy będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu promocji i marketingu bezpośredniego własnych 
produktów lub usług, w tym w szczególności przeprowadzania badań poziomu satysfakcji Odbiorcy ze 
świadczonych przez Sprzedawcę usług i jego produktów oraz zapraszania do wzięcia udziału w konkursach 
organizowanych przez Sprzedawcę, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej 
przez Sprzedawcę działalności gospodarczej. Ponadto za zgodą wyrażoną przez Odbiorcy, jego dane osobowe 
mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, przez podmioty należące do Grupy 
Kapitałowej Sprzedawcy, inne podmioty współpracujące ze Sprzedawcą oraz przez Sprzedawcę. Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji Umowy. Odbiorca ma prawo dostępu do 
treści tych danych, a także do ich poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 ze zm.) 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 

1.  Odbiorca oświadcza, że wszelką korespondencję do Odbiorcy, związaną z realizacją Umowy należy kierować 
pod adres:  

………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

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

……………………………………………………………..………………………………………………………………… 

3. Korespondencja składana na inne adresy niż wskazane w ust. 1 i 2 bądź adresy zaktualizowane w trybie 
określonym w § 3 ust. 3 lit i) oraz § 3 ust. 4 lit b), będzie uznawana za nieskutecznie doręczoną. 

4.  Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do ………………..……….. roku. 

5. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Odbiorcy na podstawie art. 4j ust. 3a ustawy 
Prawo energetyczne następuje z ostatnim dniem drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
oświadczenie Odbiorcy o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Sprzedawcy, chyba, że Odbiorca wskaże w 
oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie 
rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Odbiorcy nastąpiłoby rozwiązanie 
Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

Odbiorca zobowiązuje się wobec Sprzedawcy do powstrzymania się, od dnia zawarcia Umowy przez cały okres 
jej obowiązywania, od dokonania wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 4 j ust. 3a ustawy Prawo 
energetyczne. 

W wypadku rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w trybie niniejszego ustępu, na podstawie 
art. 4j ust. 3a ustawy Prawo energetyczne, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kwoty obliczonej 
według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu): 

OPR = 25 % * CE 

OPR -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu, 

CE -  przychód, jaki uzyskałby Sprzedawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii 
zawartym w Załączniku nr 1 w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu, na jaki Umowa 
została zawarta po cenach określonych w § 5 ust. 1 Umowy, 

Sprzedawca określi wysokość Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu w terminie 21 dni od dnia rozwiązania 
Umowy. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu w terminie 14 od dnia 
wystawienia przez Sprzedawcę noty księgowej. 
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6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Odbiorca może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. Rozpoczęcie sprzedaży energii następuje z dniem …………….., jednakże nie wcześniej niż po przyjęciu do 
realizacji Umowy przez OSD i rozpoczęciu świadczenia przez OSD usługi dystrybucji w celu realizacji Umowy, ze 
stanem wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanym przez OSD oraz skutecznym rozwiązaniu umów 
bieżących przez Odbiorcy.  

8. Aktualizacji Umowy w formie pisemnego aneksu nie wymagają: 
a) zmiana przepisów i dokumentów, na które powołuje się Umowa, o ile zapisy Umowy nie pozostają 

w sprzeczności z tymi przepisami i dokumentami, 
b) · zmiana siedziby firmy, adresu do korespondencji, 
c)  zmiana adresu OSD, 
d)  zmiana numeru licznika. 

9. Zmiana warunków Umowy w zakresie nieokreślonym w ust. 8 wymaga jej aktualizacji w formie pisemnego aneksu. 

10. W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą starań w celu jego rozwiązania 
w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego terminu w przypadku nie 
rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez właściwy miejscowo sąd powszechny, chyba, że rozstrzygnięcie 
sprawy spornej należeć będzie do kompetencji Prezesa URE. 

11. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy aktów prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 
lit. a), postanowienia rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeks cywilny. 

12. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

§ 11 

Załączniki do Umowy 

Integralną częścią Umowy są: 
a) załącznik nr 1 - Plan sprzedaży oraz wykaz obiektów Odbiorcy 

 
Dodatkowo do Umowy załączono: 

a) załącznik nr …- ………………. 
 
 

Sprzedawca          Odbiorca 
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Załącznik nr 1  
do Umowy sprzedaży energii elektrycznej nr …………………….  zawartej w dniu ………………. roku 

 
Plan sprzedaży oraz wykaz obiektów Odbiorcy 

 
1. Wykaz obiektów Odbiorcy objętych Umową  

Tabela nr 1 

L.p.   

1. 

Nazwa/miejsce - adres obiektu  

Numer licznika wchodzącego w skład układu 
pomiarowo-rozliczeniowego/PPE 

 

Moc umowna  

 
2.* 

 

Nazwa/miejsce - adres obiektu  

Numer licznika wchodzącego w skład układu 
pomiarowo-rozliczeniowego/PPE 

 

Moc umowna  

 
Liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych: …………….. szt. 

 
2. Plan sprzedaży energii elektrycznej 

a) Dla obiektu wskazanego w Tabeli nr 1, l.p.1  
 

Tabela 2a – Plan sprzedaży energii  

 
Miesiąc 

Ilość energii elektrycznej w strefie czasowej doby [MWh]
 

Razem 
 

Szczyt 
przedpołudniowy 

Szczyt 
popołudniowy 

Pozostałe 
godziny doby 

styczeń      

luty      

Marzec     

kwiecień      

maj      

czerwiec      

lipiec      

Sierpień     

Wrzesień     

Październik     

Listopad     

Grudzień     

Razem     

b) Dla obiektu wskazanego w Tabeli nr 1, l.p.2 
Tabela 2b – Plan sprzedaży energii  

 
Miesiąc 

Ilość energii elektrycznej w strefie czasowej doby [MWh]
 

Razem 
 

Szczyt 
przedpołudniowy 

Szczyt 
popołudniowy 

Pozostałe 
godziny doby 

styczeń      

luty      

Marzec     

kwiecień      

maj      

czerwiec      

lipiec      

Sierpień     

Wrzesień     

Październik     

Listopad     

Grudzień     

Razem     

 

 


