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UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Nr …./……. 

 

zawarta w Kętach w dniu ……………….. r. pomiędzy  

 

Grupą KĘTY Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach, ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, Wydział XII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121845, NIP: 549-000-14-68, Nr 

BDO 000007710 wysokość kapitału zakładowego/wpłaconego 23 863 617,50 zł., reprezentowaną  

przez: 

1. …………………..  - …………………. 

2. …………………..  - …………………. 

zwaną w dalszej części „Sprzedającym”,  

 

a 

 

…………………………………….. z siedzibą w …………., ul. ………………., ………………….., 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ………………. w …............, Wydział ….. Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………….., NIP …………………., kapitał 

zakładowy/wpłacony ……………….. zł, reprezentowaną przez: 

1. …………………..  - …………………. 

2. …………………..  - …………………. 

zwaną w dalszej części „Kupującym”. 

 

Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

§ 1 

POJĘCIA I DEFINICJE STOSOWANE W UMOWIE 

1. Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają: 

1) Sprzedawca rezerwowy - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

energią elektryczną, umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD, 

będący sprzedawcą dla Kupującego w przypadku zaprzestania dostarczania energii 

elektrycznej przez wybranego przez Kupującego sprzedawcę lub gdy wybrany przez 

Kupującego sprzedawca utracił POB, 

2) Sprzedaż rezerwowa (dalej „Sprzedaż”) – sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców, 

którzy nie posiadają ważnej umowy sprzedaży, a tym samym nie rozpoczęli/nie zakończyli 

procesu zmiany sprzedawcy, albo ich dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania 

energii elektrycznej z jakichkolwiek przyczyn lub utracił POB, 

3) Energia Elektryczna - energia elektryczna czynna będąca przedmiotem sprzedaży zgodnie 

z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, rozliczana w Miejscu Odbioru. 

4) Forma Pisemna – oznacza dokument przesłany faksem lub pocztą elektroniczną w dniu 

roboczym do godz. 15.00 i jednocześnie wysłany tego samego dnia listem poleconym lub 

przesyłką kurierską, lub przekazany osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Dniem 

doręczenia Stronie dokumentu jest dzień otrzymania przez drugą Stronę tego dokumentu 

faksem lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem iż dokument w ten sposób wysłany został 

doręczony drugiej Stronie w oryginale. 

5) Miejsca Odbioru - punkty w sieci dystrybucyjnej, w których następuje dostarczenie Energii 

Elektrycznej, określone w Umowach o Świadczenie Usług Dystrybucji, zawartych pomiędzy 

Kupującym a właściwymi OSD, określonymi szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy. 

6) Okres Rozliczeniowy - okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, 

w którym dokonywana jest sprzedaż Energii Elektrycznej. 
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7) OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego Grupa KĘTY S.A. - przedsiębiorstwo 

energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch 

sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe 

bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje, remonty oraz 

niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami 

elektroenergetycznymi, do którego sieci jest Kupujący przyłączony i z którym ma podpisaną 

umowę o Świadczenie Usług Dystrybucji. 

8) OSP – Operator Systemu Przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie 

przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwację, remonty oraz niezbędną 

rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi – 

PSE Operator S.A.  

9) POB – podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, 

10) System Elektroenergetyczny – sieci wraz z przyłączonymi do nich instalacjami do 

wytwarzania lub pobierania energii elektrycznej, współpracujące na zasadach określonych  

w dokumentach, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 4 i 5 poniżej, zdolne do trwałego 

utrzymywania określonych parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii 

elektrycznej oraz spełniania warunków obowiązujących we współpracy z innymi 

połączonymi systemami. 

11) Awaria w Systemie Elektroenergetycznym - warunki w sieci przesyłowej lub/i 

dystrybucyjnej i taki ich stan, który wpływa lub z dużym prawdopodobieństwem może 

wpływać na zdolności Kupującego do odbioru od Sprzedającego Energii Elektrycznej, lub 

zdolności Sprzedającego do dostarczenia Energii Elektrycznej Kupującemu, który zagraża 

lub z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać bezpieczeństwu osób lub urządzeń lub 

bezpieczeństwu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

12) Siła Wyższa – wystąpienie nagłych okoliczności pozostających poza racjonalną kontrolą 

Strony powołującej się na jej wystąpienie („Strona Dotknięta Siłą Wyższą”), które zaistniały 

niezależnie od woli Stron w okolicznościach przez Strony nieprzewidzianych, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, za 

które Strony odpowiedzialności nie ponoszą i któremu nie można było zapobiec ani 

przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności Stron Przejawami Siły Wyższej są  

w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, 

b) wprowadzenie aktów władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, 

embarga, blokady itd., 

c) działania wojenne, akty sabotażu, 

d) strajki powszechne (za wyjątkiem strajków u Stron) lub inne niepokoje społeczne w tym 

publiczne demonstracje, lokauty. 

13) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji - oznacza odrębną umowę o świadczenie na 

rzecz Kupującego usług dystrybucji w zakresie dostawy energii elektrycznej zawartą przez 

Kupującego z OSD, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 Umowy. 

14) IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

15) IRiESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 

2. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, 

posiadają znaczenie określone w dokumentach przywołanych w §2 Umowy. 

§ 2 

PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY POWIĄZANE 

1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi; 



Wersja ostateczna Mirosław Hejosz 

2) Koncesja Sprzedającego udzielona przez Prezesa URE dla Grupy KĘTY S.A. w Kętach Nr 

OEE/565/693/W/OKR/2009/RW z dnia 14 grudnia 2009r. na obrót energią elektryczną wraz  

z późniejszymi zmianami; 

3) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji zawarta pomiędzy Kupującym a OSD; 

4) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Sprzedającym a OSD; 

5) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP, zwana dalej IRiESP; 

6) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD; 

7) Aktualna taryfa dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego. 

2. Strony oświadczają sobie wzajemnie, że zapoznały się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 

pkt 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu. 

§ 3 

PRZEDMIOT UMOWY I ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest rezerwowa sprzedaż Energii Elektrycznej dokonywana 

przez Sprzedającego na rzecz Kupującego w okresie obowiązywania Umowy i na warunkach  

w niej określonych do obiektu wskazanego w Załączniku nr 1. Sprzedający zobowiązuje się, że 

przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy będzie uprawniony do prowadzenia 

działalności w zakresie obrotu energią elektryczną. W razie zaistnienia okoliczności, które mogą 

skutkować cofnięciem lub zmianą warunków koncesji posiadanej przez Sprzedającego, 

Sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym Kupującego w terminie 7 dni. 

2. Sprzedaż rezerwowa nie zostanie uruchomiona w sytuacji: 

a) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do Kupującego, z powodu braku zgody 

Kupującego na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

b) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do Kupującego, z powodu nielegalnego 

poboru energii przez Kupującego, 

c) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do Kupującego, z powodu zwłoki w zapłacie 

za usługę dystrybucji energii elektrycznej lub pobraną energię elektryczną przez 

Kupującego, 

d) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do Kupującego, gdy instalacja znajdująca się 

u Kupującego stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska, 

e) wydania niekorzystnej dla Kupującego decyzji przez Prezesa URE. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do dopełnienia na rzecz Kupującego następujących formalności: 

1) dostarczania Energii Elektrycznej do Miejsc Odbioru,  

2) przeniesienia własności na Kupującego Energii Elektrycznej w Miejscach Odbioru, 

3) zapewnienia Kupującemu dostępu do informacji o ilości energii elektrycznej pobranej  

w Miejscach Odbioru Kupującego, w postaci raportów miesięcznych. 

4. Kupujący zobowiązuje się względem Sprzedającego do: 

1) odbioru Energii Elektrycznej z Miejsc Odbioru,  

2) terminowej zapłaty za odebraną Energię Elektryczną. 

§ 4 

WIELKOŚĆ DOSTARCZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

1. Wielkość dostarczonej Energii Elektrycznej w danym Okresie Rozliczeniowym będzie zgodna  

z ilością Energii Elektrycznej pobraną przez Kupującego w danym Okresie Rozliczeniowym, 

potwierdzoną odczytem układów pomiarowo-rozliczeniowych w Miejscach Odbioru  

i określona przez OSD zgodnie z zapisami umowy, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 3. 
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§ 5 

WARUNKI TECHNICZNE  

1. Energia Elektryczna będzie dostarczana przez Sprzedającego w Miejscach Odbioru i odbierana 

przez Kupującego w Miejscach Odbioru. 

2. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłową eksploatację i utrzymanie urządzeń 

elektroenergetycznych, umożliwiających odbiór i pomiar Energii Elektrycznej w sposób ciągły 

i niezawodny. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować się do wymagań określonych w IRiESP oraz 

IRiESD, zapewnić eksploatację urządzeń i instalacji w sposób zapewniający niezawodność 

współdziałania z siecią przesyłową i dystrybucyjną, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, 

zgodność z wymaganiami obowiązującego prawa. 

4. W razie wystąpienia Awarii w Systemie Elektroenergetycznym, Strony dostosują się 

niezwłocznie do poleceń właściwych służb dyspozytorskich, zgodnie z zapisami umowy,  

o której mowa w §2 ust. 1 pkt. 3. 

§ 6 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

1. Rozliczenia z tytułu Sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej prowadzone będą w oparciu 

o cenę energii elektrycznej określoną w następujący sposób: 

 

cj = 2 x CZO + AKC 

 gdzie:  

 cj – cena rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej [zł/MWh], 

CZO – cena zakupu energii elektrycznej przez Sprzedającego w zakresie obrotu, jako 

odbiorcy końcowego bez akcyzy [zł/MWh], 

AKC – akcyza od energii elektrycznej w wysokości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami [zł/MWh] 

2. Za handlową obsługę polegającą na: wystawianiu faktur oraz ich dostarczaniu, prowadzeniu 

ewidencji wpłat należności i innej ewidencji zapewniającej poprawność rozliczeń, Sprzedający 

będzie obciążać Kupującego miesięczną opłatą, zwaną "Opłatą  handlową" w wysokości 200 zł. 

netto. 

3. Szczegółowy wykaz Miejsc Odbioru określa Załącznik nr 1.  

4. Do cen i opłat określonych w ust. 1 i 2 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT. 

5. Sprzedający będzie obciążać Kupującego należnościami za Energię Elektryczną w terminach 

określonych w §7. Opłata za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym 

stanowi iloczyn ilości sprzedanej energii, ustalonej na podstawie wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych zainstalowanych w każdym z Miejsc Poboru określonych w Załączniku nr 1  

i ceny energii elektrycznej określonej w ust. 1. Sumaryczną wielkość opłaty za sprzedaż 

rezerwową energii elektrycznej ustala się w następujący sposób: 

ORjES OcEO    

 gdzie: 

   ESO   – wysokość opłaty za energię elektryczną [zł], 

E  – energia pobrana przez odbiorcę w danym Miejscu Odbioru w Okresie 

Rozliczeniowym, [MWh],  

cj – cena rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej obliczona w sposób określony w ust. 

1. [zł/MWh]  

OOR – opłata handlowa określona w ust. 2. [zł/miesiąc] 
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6. Koszty niezbilansowania godzinowego, dziennego, miesięcznego i rocznego związane z 

realizacją niniejszej Umowy ponosi Sprzedający. 

7. Cena 1 MWh energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 zawiera podatek akcyzowy oraz prawa 

majątkowe pochodzenia energii, a także pokrywa wszelkie ryzyka Sprzedającego w zakresie 

zwiększonego zakupu energii elektrycznej związane z uruchomieniem sprzedaży rezerwowej do 

Kupującego. 

8. Sprzedający ma prawo do zmiany ceny rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji 

zmiany któregokolwiek ze składników mających wpływ na kalkulację tej ceny, w tym zmiany  

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany w zasadach naliczania 

podatku akcyzowego od energii elektrycznej, ponadto również w przypadku zmiany cen energii 

elektrycznej na rynku energii oraz kosztów umorzenia praw majątkowych pochodzenia energii. O 

zmianie Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w formie pisemnego 

zawiadomienia, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

§ 7 

ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty przedpłaty z tytułu sprzedaży energii elektrycznej  

w wysokości odpowiadającej 75% ilości energii elektrycznej pobranej w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. Płatność ta regulowana będzie 15-tego dnia miesiąca sprzedaży energii 

elektrycznej na podstawie faktury VAT wystawionej do 7-go dnia każdego miesiąca.  

2. Sprzedający do 7-go dnia po zakończeniu miesiąca wystawi i dostarczy w Formie Pisemnej 

Kupującemu fakturę VAT rozliczeniową za sprzedaną w danym miesiącu Energię Elektryczną, 

zgodnie z zasadami określonymi w §6. Kupujący ureguluje należność określoną w tej fakturze 

do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży. 

3. Do każdej faktury Sprzedający załączy specyfikację kosztów zużycia Energii Elektrycznej  

w poszczególnych Miejscach Odbioru. 

4. W przypadku, gdy niezbędne będzie korygowanie należności Sprzedający wystawi faktury 

VAT korekta. 

5. Płatności za Energię Elektryczną Kupujący będzie dokonywać przelewem na rachunek 

bankowy Sprzedającego wskazany na fakturach VAT. 

6. Za termin zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 

7. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

8. Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

9. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

10. Sprzedający jest uprawniony do zaliczenia dokonywanych przez Kupującego wpłat w pierwszej 

kolejności na poczet przysługujących mu należności związanych z nieterminowym 

regulowaniem należności przez Kupującego, a następnie na poczet należności ubocznych.  

Z pozostałej kwoty zostanie zaspokojona należność główna. 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek 

szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, jeżeli wynikają one z okoliczności, 

za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym, gdy zostały one spowodowane 

działaniem lub zaniechaniem OSD lub też jakiejkolwiek osoby działającej w imieniu lub na 

rzecz OSD.  

2. Sprzedający może wstrzymać dostawę energii elektrycznej zgodnie z Art. 6b Ustawy - Prawo 

energetyczne bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności. 
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§ 9 

SIŁA WYŻSZA 

1. Jeżeli na skutek działania Siły Wyższej którakolwiek ze Stron nie będzie w stanie całkowicie 

lub częściowo wypełnić zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a Strona ta wypełniła 

zobowiązania określone w ust. 2 poniżej, wówczas przyjmuje się, iż Strona Dotknięta Siłą 

Wyższą nie dopuściła się naruszenia swoich zobowiązań i zostanie ona zwolniona z wykonania 

tych zobowiązań w takim zakresie i przez taki okres, w jakim wykonanie tych zobowiązań 

będzie niemożliwe z powodu działania Siły Wyższej. Strona Dotknięta Siłą Wyższą nie będzie 

zobowiązana do zapłaty żadnego odszkodowania. 

2. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu Siły Wyższej, Strona Dotknięta Siłą 

Wyższą powiadomi o tym drugą Stronę oraz, o ile będzie to wówczas możliwe, przedstawi jej 

wiążące oszacowanie, co do tego, w jakim stopniu i jak długo nie będzie w stanie wypełniać 

swoich zobowiązań. Strona Dotknięta Siłą Wyższą dołoży wszelkich uzasadnionych starań w 

celu ograniczenia skutków działania Siły Wyższej, a w okresie jej występowania będzie 

dostarczać drugiej Stronie odpowiednio uaktualniane informacje, pod warunkiem, iż będą one 

dostępne, na temat zakresu i spodziewanego okresu występowania niemożności realizacji 

zobowiązań umownych. 

§ 10 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI 

1. Informacje techniczne i/lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku  

z realizacją niniejszej Umowy oraz inne informacje, jeśli Strona je przekazująca zastrzegła  

w formie pisemnej, iż mają one charakter poufny, nie mogą być przekazywane osobom 

trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania 

Umowy oraz w okresie 1 roku 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 na piśmie zgodę lub informacja ta 

należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest 

wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na 

celu dochowanie wyżej wymienionej klauzuli przez jej pracowników i ewentualnych 

podwykonawców. 

§ 11 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Sprzedający rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym wstrzymując sprzedaż Energii 

elektrycznej w przypadku gdy: 

a) Kupujący nie dokona zapłaty którejkolwiek z należności przewidzianej w niniejszej 

Umowie zgodnie z wystawioną fakturą,   

b) Kupujący utraci tytuł prawny do obiektu, do którego sprzedawana jest Energia elektryczna, 

c) ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn Umowa o świadczenie usług 

dystrybucyjnych,  

d) została wstrzymana usługa świadczenia usług dystrybucyjnych, 

e) nie zostanie dokonana zmiana wynikająca z §15 niniejszej Umowy, 

f) Sprzedający stwierdzi nielegalny pobór Energii elektrycznej przez Kupującego. 

2. Niezależnie od rozwiązania Umowy przez Sprzedającego ze skutkiem natychmiastowym  

w trybie ust. 1 powyżej w formie natychmiastowego wstrzymania sprzedaży Energii 

elektrycznej do obiektów Kupującego, Sprzedający poinformuje Kupującego o przyczynie 

rozwiązania Umowy w formie pisemnej. 



Wersja ostateczna Mirosław Hejosz 

 

§ 12 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa obowiązuje od następnego dnia po dniu:  

a) zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego przez Kupującego 

sprzedawcę,   

b) utraty POB przez wybranego przez Kupującego sprzedawcę, 

i zawierana jest na okres nie dłuższy niż 90 dni, z zastrzeżeniem §3 ust. 2. oraz §11 

niniejszej umowy. 

2. Po okresie wskazanym w ust. 1 Umowa wygasa i nie dopuszcza się jej przedłużenia, chyba 

że Strony dokonają stosownej zmiany w formie określonej w § 15 ust. 2 Umowy.  

3. Postanowienia Umowy przestają obowiązywać z dniem zakończenia rezerwowej sprzedaży 

energii elektrycznej.  

§ 13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy lub z niej 

wynikającego, Strony dołożą starań w celu rozwiązania go w sposób polubowny w ciągu 30 

(trzydziestu) dni od daty zaistnienia sporu. 

2. W razie nierozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on rozstrzygnięty przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego, chyba, że sprawy sporne wynikające z 

Umowy będą należeć do właściwości Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

§ 14 

DANE KONTAKTOWE 

1. W bieżących kontaktach między Kupującym oraz Sprzedającym związanych z realizacją 

niniejszej Umowy, Strony reprezentują: 

1) Ze strony Sprzedającego:  

 

Lp. Imię Nazwisko Segment / Spółka telefon e-mail 

1     

2     

3     

4.     

       

2) Ze strony Kupującego:          

   

Lp. Imię Nazwisko Segment / Spółka telefon e-mail 

1     

2     

3     

 

2. Strony zobowiązują się do bieżącej aktualizacji danych zawartych w ust.1. 
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3. Reprezentanci Stron, o których mowa w ust.1 nie mają prawa zmieniania, rozwiązania lub 

wypowiedzenia niniejszej Umowy, ani prawa zaciągania zobowiązań, czy też rozporządzania 

prawami w imieniu którejkolwiek ze Stron Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do: 

1) wzajemnego przekazywania informacji o powstaniu awarii lub okoliczności stanowiących 

Siłę Wyższą, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla niniejszej Umowy,  

2) zachowania Formy Pisemnej przekazywania danych, informacji, opinii, dokumentów 

i wniosków, o których mowa w niniejszej Umowie. 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 

1. W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących będą one miały zastosowanie  

w miejsce odpowiednich postanowień Umowy, począwszy od dnia ich wejścia w życie. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonane w formie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności, o ile w treści umowy nie wskazano 

inaczej. 

§ 16 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Kupujący nabywa energię elektryczną i zużywa ją wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący 

oświadcza, że nie posiada koncesji Prezesa URE na obrót energią elektryczną, wytwarzanie 

energii elektrycznej, bądź przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. 

2. W przypadku zmiany w powyższym zakresie Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym 

Sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni kalendarzowych 

od momentu, gdy uzyskał jedną z w/w koncesji Prezesa URE, podając nr decyzji, jej datę oraz 

okres, na który została wydana. W takim przypadku od momentu, gdy Kupujący spełnia wymogi 

Prawa Energetycznego upoważniające do obrotu energią elektryczną, stosowane będą ceny nie 

zawierające podatku akcyzowego. 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wystąpienie lub istnienie sporów związanych z Umową oraz zgłoszenie wniosku o renegocjacje 

Umowy nie zwalnia Stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

aktów prawnych i dokumentów powołanych w § 2 niniejszej Umowy. 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 

dla każdej ze Stron. 

5. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną cześć: 

 Załącznik Nr 1 – Wykaz obiektów objętych umową. 

 

 

 

     KUPUJĄCY                                                                        SPRZEDAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

do Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej nr …../…… 

 

 

Wykaz Energii Punktów Poboru Kupującego objętych umową 

 

 

Lp Rozdzielnia, nr pola Odbiór Nr licznika Nr PPE Mnożna 
Rodzaj 
licznika  

Miejsce zainstalowania 

        

        

        

 

 

 

 

 

KUPUJĄCY                                                                      SPRZEDAJĄCY 

 

 


