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UMOWA 

SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI 

 ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

NR ………………….. 

 

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

 

 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000043550, nr NIP 

6220005712: który reprezentują: 

 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………….. 

 

zwany dalej Sprzedawcą 

 

 

oraz  

 

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

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

……………………………………………………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

………………………….., NIP: ……………………………, BDO: …………………….., kapitał zakładowy w wysokości …………………….. 

złotych (opłacony w całości), reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

 

zwany dalej Odbiorcą 

 

Strony zgodnie oświadczają, że posiadają wszelkie wymagane przez prawo pozwolenia, zgody, koncesje  

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą Umową.  

 

Strony uzgadniają następujące zasady i warunki Umowy. 

 

Umowa obowiązuje od ……………………r. 
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§ 1 

DEFINICJE 

 

Następujące pojęcia użyte w niniejszej umowie oznaczają: 

 

1. Umowa – niniejsza Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłu i dystrybucji. 

2. Energia elektryczna – energia elektryczna czynna będąca przedmiotem dostawy na podstawie niniejszej 

Umowy rozliczana w  Miejscu dostarczania.  

3. Miejsce dostarczania – punkty, w których następuje dostawa energii elektrycznej, określone w niniejszej 

umowie.  

4. Okres rozliczeniowy – okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca 

5. Awaria w sieci Odbiorcy – warunki w sieci rozdzielczej lub taki jej stan, który wpływa lub z dużym 

prawdopodobieństwem może wpływać na zdolności Odbiorcy do odbioru od Sprzedawcy produkowanej 

energii elektrycznej, zagraża lub z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać bezpieczeństwu osób i 

urządzeń. O zakwalifikowaniu zaistniałej sytuacji jako awarii w sieci Odbiorcy decydują odpowiednie służby 

ruchowe Odbiorcy i Sprzedawcy.  

6. Awaria urządzeń Sprzedawcy – warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych Sprzedawcy lub taki ich stan, 

który wpływa lub z dużym prawdopodobieństwem może wpływać na zdolności Sprzedawcy do dostawy do 

Odbiorcy produkowanej energii elektrycznej, zagraża lub z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać 

bezpieczeństwu osób i urządzeń. O zakwalifikowaniu zaistniałej sytuacji jako awarii urządzeń Sprzedawcy 

decydują odpowiednie służby ruchowe Odbiorcy i Sprzedawcy.  

7. Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające 

wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności:  

a. klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź; 

b. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady, inne ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej wprowadzone przez władzę państwową np. z powodu epidemii choroby, 

c. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne; 

d. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje.  

8. Taryfa dla usług dystrybucji - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania dla usługi dystrybucji 

energii elektrycznej, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla 

określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą; 

9. Cena energii - cena za energię elektryczną stosowana przez Sprzedawcę; 

10. Sieć dystrybucyjna – sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest 

odpowiedzialny Operator Systemu lub Sprzedawca. 

 

 

 

§ 2  

POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 

Podstawą do ustalenia niniejszej umowy są: 

 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833.),  

z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi w szczególności przywołanymi w niniejszym 

paragrafie.  

2. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 503). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007, nr 93, poz. 623). 
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4. Koncesja Sprzedawcy nr WEE/68/203/W/1/2/2000/AS na wytwarzanie energii elektrycznej, wydana przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 20.09.2000 r.  

5. Koncesja Sprzedawcy nr DEE/66/203/W/OPO/2008/AJ na dystrybucję energii elektrycznej, wydana przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 03.04.2008r.  

6. Koncesja Sprzedawcy nr OEE/539/203/W/OPO/2009/AJ na obrót energią elektryczną, wydana przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 10.03.2009r.  

7. Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej Sprzedawcy zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

8. Instrukcja współpracy ruchowej służb technicznych.  

 

 

§ 3  

PRZEDMIOT UMOWY I PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w urządzeniach Sprzedawcy 

oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na warunkach niniejszej umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do: 

a. sprzedaży energii elektrycznej w miejscu dostarczania;  

b. świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej; 

c. przeniesienia na Odbiorcę własności dostarczonej energii elektrycznej w miejscu dostarczania; 

3. Odbiorca zobowiązuje się do: 

a. zakupu energii elektrycznej; 

b. terminowej zapłaty za kupioną energię elektryczną wg ceny ustalonej w umowie i taryfie dla energii 

elektrycznej, w terminach i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

4. W przypadku dalszej odsprzedaży energii elektrycznej przez Odbiorcę na zasadach wymagających uzyskania 

koniecznych zezwoleń i koncesji, Odbiorca niezwłoczne przedstawi uzyskane zezwolenia i koncesje 

Sprzedawcy. 

 

§ 4 

TECHNICZNE WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU  

 

1. Energia elektryczna będzie dostarczana przez Sprzedawcę w miejscu dostarczania.  

2. Energia elektryczna będzie odbierana przez Odbiorcę w miejscu dostarczania. 

3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej są …………………………………………………………………………………………… 

na terenie………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….. 

przy ul. ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….  

w ………………………………………………….......................................................................................................................  

4. Granicą własności urządzeń Sprzedawcy i Odbiorcy są ………………………………………………………………………………… 

na terenie …....……………………………………………………….………………………………………… przy ul. …………………………..  

……………………………………….w ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Odbiorca jest odpowiedzialny za prawidłową eksploatację i utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych, 

gwarantujących odbiór energii elektrycznej w sposób ciągły i niezawodny.  

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za prawidłową eksploatację i utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych, 

gwarantujących dostarczanie energii elektrycznej w sposób ciągły i niezawodny.  

7. Sprzedawca zobowiązuje się do zminimalizowania planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. 

8. Sprzedawca będzie starał się prowadzić prace konserwacyjne swoich urządzeń poza godzinami pracy 

Odbiorcy. 

9. W razie wystąpienia awarii w sieci Odbiorcy lub urządzeń Sprzedawcy strony dostosują się niezwłocznie  

do poleceń właściwych służb technicznych.  
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§ 5 

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 

1. Energia elektryczna pobierana przez Odbiorcę wyznaczana jest na podstawie  legalizowanego układu 

pomiarowo – rozliczeniowego składającego się z układu zliczającego, przekładników prądowych  

i napięciowych, znajdującego się na terenie Odbiorcy przy ul………………………………………………………………..  

w ……………………………………………………………………………………………………………………………............................................ 

2. Układ pomiarowo – rozliczeniowy jest własnością Odbiorcy.  

3. W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia pomiarowego Sprzedawca w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni doprowadzi urządzenie do prawidłowego działania. Rozliczenie za ten okres nastąpi  

na podstawie średniego zużycia z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło 

uszkodzenie układu pomiarowego, proporcjonalnie do ilości dni, w których urządzenie pomiarowe nie 

działało prawidłowo.   

 

 

§ 6 

ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

 

1. Rozliczenia między stronami odbywają się w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

2. Należność wnoszona przez Odbiorcę na rzecz Sprzedawcy za dostarczoną energię elektryczna składać się będzie  

z opłat za:  

2.1. świadczenie usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej zgodnej z taryfą dla usług dystrybucji 

Sprzedawcy, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

2.2. energię elektryczną dostarczoną do Odbiorcy. 

3. Suma opłat za świadczoną usługę przesyłu i dystrybucji oraz dostarczoną energię elektryczną obliczana będzie 

według zależności: 

     O = Opoi + Oee 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

 

• Opoi – opłata dystrybucyjna obliczana zgodnie z zależnością zawartą w aktualnie zatwierdzonej taryfie 

dystrybucji energii elektrycznej, 

• Oee – opłata za energię elektryczną, 

• Oee = N x E 

• N –zużytą ilość energii elektrycznej w MWh, 

• E – cena energii elektrycznej za 1 MWh. 

 

4. Odbiorca zakwalifikowany jest i rozliczany za świadczoną usługę dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej  

w grupie taryfowej …….. 

5. Cena energii elektrycznej wynosi ………… zł/MWh netto. 

6. Cena energii elektrycznej obowiązuje do ………………… roku. 

7. W  kolejnych  latach  cena  energii  elektrycznej  ustalana  jest  raz  w  roku i obowiązuje w okresie  od 01 stycznia 
do 31 grudnia danego roku.  

8. Zmiana ceny energii elektrycznej następuje na podstawie aneksu do umowy.  

9. O zmianie taryfy dla usług dystrybucji Sprzedawcy Odbiorca zostanie poinformowany w formie pisemnej,  

w terminie do 14 dni od daty zaakceptowania taryfy przez Prezesa URE.  

10. Sprzedawca zobowiązuje dostarczać Odbiorcy faktury nie później niż w ciągu 7 dni od daty wystawienia.  

Strony zgodnie postanawiają, że faktury VAT mogą być także dostarczane pocztą elektroniczną na adres: 

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

11. Odbiorca będzie dokonywać płatności za zakupioną energię elektryczną przelewem, na konto Sprzedawcy, 

wskazane na fakturze VAT w terminie ………………. dni od daty prawidłowo wystawionej  faktury. 

12. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
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13. Sprzedawca ma prawo, w przypadku zwłoki w płatnościach, do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 

ustawowej. 

 

§ 7 

MOC ZAMÓWIONA 

 

1. Wielkość mocy przyłączeniowej dla obiektów Odbiorcy wynosi ……….. kW. 

2. Wielkość mocy umownej dla obiektów Odbiorcy wynosi …………. kW.  

3. Odbiorca ma prawo do zamówienia mocy umownej na następny rok na podstawie pisemnego zgłoszenia 
dokonanego do dnia 31 października. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia następnego roku.  

4. Sprzedawca będzie pobierał dodatkową opłatę od Odbiorcy za pobraną moc ponadumowną w wysokości 

opłaty wyliczonej zgodnie z zależnością przedstawioną w taryfie dla usług dystrybucji Sprzedawcy.  

5. Sprzedawca będzie pobierał dodatkową opłatę za ponadumowny pobór energii biernej przy tgφ > tgφ0 = 0,4 

 

  

§ 8 

STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCY 

 

     Sprzedawca jest zobowiązany do wykonywania czynności w celu utrzymania standardów jakościowych        

     w trakcie dostarczania Odbiorcy energii elektrycznej: 

1. Dostarczania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi: 

• wartość średnia częstotliwości mierzonej przez 10 sekund powinna być zawarta w przedziale: 

-  50Hz z maksymalnymi odchyleniami ± 1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5 % tygodnia; 

-  50Hz z maksymalnymi odchyleniami +4 % /-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia; 

• w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia 

zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ± 10 % napięcia znamionowego; 

• przez 95% czasu każdego tygodnia wskaźnik długookresowego migotania światła Plt 

spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego nie powinien być większy od 1; 

                Warunkiem utrzymania parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych w powyższych punktach  

                jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej, przy współczynniku tgφ0 nie większym  

                niż 0,4. 

2. Uzgodnienia z Odbiorcą zmian warunków dostarczenia energii elektrycznej, w szczególności wymagających 

przystosowania urządzeń Odbiorcy do nowych warunków. 

3. Informowanie Odbiorcy o terminach planowanych przerw i ograniczeń w dostawie energii elektrycznej. 

4. Niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej. 

5. Udzielanie Odbiorcy informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej. 

6. Sprzedawca będzie dążył, żeby czas trwania wyłączeń, w tym również wyłączeń awaryjnych był minimalny. 

7. W przypadku niedotrzymania  przez Sprzedawcę standardów jakościowych  określonych wyżej, Sprzedawca  

na uzasadniony wniosek Odbiorcy udzieli bonifikaty zgodnie  z obowiązującymi przepisami  wykonawczymi  

do prawa energetycznego. Bonifikaty nie przysługują Odbiorcy w przypadku pobierania mocy większej  

od umownej  lub pobierania energii elektrycznej przy  współczynniku  tgφ0 = 0,4. 

 

 

§ 9 

PRZERWY I OGRANICZENIA W DOSTARCZANIU LUB ODBIORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania, a Odbiorca do odbioru energii elektrycznej za wyjątkiem przerw 

i ograniczeń wynikających z: 

a. awarii sieci Odbiorcy; 

b. siły wyższej; 

c. awarii urządzeń Sprzedawcy;  

d. ograniczeń wprowadzonych na podstawie krajowych przepisów powszechnie obowiązujących. 
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2. Wprowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przerwy i ograniczenia w dostarczaniu lub 

odbiorze energii elektrycznej nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Strony jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych. 

 

§ 10 

SIŁA WYŻSZA, AWARIA W SIECI ODBIORCY I AWARIA URZĄDZEŃ SPRZEDAWCY 

 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące 

następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej, awarii w sieci Odbiorcy lub awarii 

urządzeń Sprzedawcy określonych w § 9 ust. 1, niezawinionej przez daną Stronę. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego 

wzajemnego informowania drugiej Strony na piśmie (pocztą elektroniczną) o zaistnieniu okoliczności 

stanowiącej siłę wyższą, awarię w sieci Odbiorcy lub awarię urządzeń Sprzedawcy, o przewidywanym czasie 

ich trwania i przewidywanych skutkach dla realizacji postanowień niniejszej Umowy oraz ustaniu powyższych. 

3. Strona poszkodowana, którą dotknęła siła wyższa, awaria w sieci Odbiorcy lub awaria urządzeń Sprzedawcy, 

zobowiązuje się podejmować niezbędne czynności do minimalizowania skutków powstałych w wyniku 

działania siły wyższej, awarii w sieci Odbiorcy lub awarii urządzeń Sprzedawcy oraz czasu jej trwania. 

4. Jeżeli oddziaływanie siły wyższej, awarii w sieci Odbiorcy lub awarii urządzeń Sprzedawcy uniemożliwi 

wypełnienie obowiązków Strony dłużej niż 1 miesiąc, to Strony przystąpią niezwłocznie do renegocjacji 

Umowy celem określenia warunków dalszego obowiązywania Umowy. 

 

 

§ 11  

KLAUZULA POUFNOŚCI ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Informacje handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez strony w związku z realizacją niniejszej Umowy  

oraz informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron mają charakter poufny, 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 poufności zawarte powyżej, 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 

obowiązujących przepisów prawa. 

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

wyżej wymienionej klauzuli poufności przez jej pracowników i ewentualnych wykonawców. 

4. Sprzedawca i Odbiorca w ramach i w związku z realizacją Umowy mogą mieć dostęp do danych osobowych 

drugiej strony oraz osób przez nią wskazanych. Zakres i cel przetwarzania powierzanych danych osobowych 

Stron obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz inne cele wynikające  

z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Strony dobrowolnie powierzają sobie nawzajem dane osobowe, które będą przetwarzane na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. W związku z powyższym zarówno Sprzedawca jak i Odbiorca występują 

zarazem w roli Podmiotu powierzającego jak i Podmiotu przetwarzającego. 

6. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie 

przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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 - RODO). 

7. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora (Podmiotu 

powierzającego). 

8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych powierzonych przez drugą 

stronę poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w obowiązujących 

przepisach prawa. Jednocześnie Strony zobowiązują się do upoważnienia osób do przetwarzania danych 
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osobowych oraz do ich zaznajomienia z przepisami o ochronie danych osobowych a także  

z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie. Osoby te są zobowiązane do ich przestrzegania  

oraz do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.  

9. Podmiot przetwarzający oświadcza, że będzie przetwarzał otrzymane od Podmiotu powierzającego dane 

osobowe w formie papierowej lub przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Przez przetwarzanie 

danych osobowych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, 

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

10. Podmiot przetwarzający oświadcza, że podjął wszelkie środki bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 

RODO. 

11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu umowy powierzenia oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego 

pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, przestrzegali 

zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu 

niniejszej umowy. 

12. Podmiot przetwarzający po zakończeniu niniejszej umowy zobowiązuje się do usunięcia lub zwrócenia drugiej 

stronie wszelkich danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek 

przechowywania danych osobowych. 

13. Podmiot powierzający ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Podmiot przetwarzający 

zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w umowie powierzenia oraz w obowiązujących 

przepisach prawa poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Podmiot 

przetwarzający, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie  

z prawem. 

14. Na wniosek Podmiotu powierzającego lub osoby, której dane dotyczą, Podmiot przetwarzający wskaże 

miejsca, w których przetwarza powierzone dane. 

15. Podmiot powierzający ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, dokonywania ich zmiany,  

a także ma prawo do żądania ich usunięcia (prawo zapomnienia) w sytuacji gdy przetwarzanie danych 

osobowych nie jest już konieczne. 

16. Strony niniejszej umowy zezwalają na ujawnienie swoich danych osobowych tj. dalsze powierzenie 

przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, swoim usługodawcom, dostawcom, podwykonawcom, 

jeżeli będzie to konieczne do realizacji niniejszej umowy. W takim przypadku przetwarzający dane 

zobowiązuje się do zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych między 

Podmiotem przetwarzającym a pomiotem, któremu dane będą podpowierzane, która będzie chronić dane  

co najmniej w takim stopniu jak niniejsza umowa. 

 

 

§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy w całości lub w części  z 3–miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, w przypadku zalegania przez Odbiorcę z płatnością  

za okres 2 miesięcy po uprzednim wysłaniu wezwania. 

4. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy, z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia,  

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w poniższych przypadkach: 

a. przeniesienie praw wynikających z Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, w sposób niezgodny  

z umową; 

b. wydania przez Sąd postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego 

wobec drugiej Strony; 
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c. poważnego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało usunięte  

w ciągu 30 dni od otrzymania przez drugą ze Stron pisemnego zawiadomienia zawierającego: 

− określenie istotnych szczegółów naruszenia, 

− żądania usunięcia wymienionych naruszeń. 

5. W przypadku prowadzenia przez Odbiorcę dalszej odsprzedaży energii elektrycznej na zasadach 

wymagających uzyskania zezwoleń i koncesji bez uzyskania wymaganych zezwoleń i koncesji Sprzedawca ma 

prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

6. Wypowiedzenia Umowy dokonuje się poprzez doręczenie drugiej Stronie pisemnego oświadczenia. 

 

 

§ 13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

1. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy, Strony dołożą starań w celu 

rozwiązania go w sposób polubowny w ciągu 30 dni od daty zaistnienia. 

2. W razie nierozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on rozstrzygnięty przez Sąd miejscowo właściwy 

ze względu na siedzibę Odbiorcy, chyba, że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do właściwości 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

 

§ 14 

USTALENIA ORGANIZACYJNE 

 

1. W bieżących kontaktach między Sprzedawcą a Odbiorcą, związanych z realizacją Umowy  

w zakresie handlowym dostawy energii elektrycznej, Strony reprezentują: 

 

− ze strony Sprzedawcy   ……………………………………………………….. 
tel……………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………. 

− ze strony Odbiorcy                  ……………………………………………………….. 
tel……………………………………………………. 

       e-mail: …………………………………………….. 
 

2. W bieżących kontaktach między Sprzedawcą a Odbiorcą, związanych z realizacją Umowy  

w zakresie technicznym dostawy energii elektrycznej, Strony reprezentują: 

 

− ze strony Sprzedawcy   …………………………………………………………  

tel……………………………………………………. 

w przypadku awarii – dni powszednie od godz. 15.00 do 

7.00 dnia następnego, niedziele i święta 

tel…………………………………………………….. 

− ze strony Odbiorcy   ………………………………………………………….  
tel…………………………………………………….. 

       e-mail: …………………………………………….. 
 

3. Reprezentanci Stron, o których mowa w ust.1, nie mają prawa zmieniania Umowy, ani prawa zaciągania 

zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron Umowy. 
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§ 15 

CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW NA OSOBĘ TRZECIĄ 

 

1. Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią, wymaga zgody 

drugiej Strony, z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, 

może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą cesji określonych warunków. 

 

§ 16 

ZMIANY I RENEGOCJACJE UMOWY 

 

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Aneksu do Umowy nie sporządza się w przypadku: 

a. zmian przepisów i dokumentów, na które Umowa się powołuje, o ile postanowienia Umowy nie 

pozostają w sprzeczności z tymi przepisami  i dokumentami; 

b. zmian reprezentantów, wymienionych w § 14, numerów telefonów,  adresów, poczty e-mail, strony 

www, dokonywanych w formie pisemnego zgłoszenia; 

c. zmian taryfy dla usług dystrybucji Sprzedawcy. 

3. W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek z postanowieniami niniejszej 

Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania 

Umowy do nowych okoliczności. 

4. Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji, mających związek z niniejszą 

Umową. 

 

§ 17 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

 

1. Odbiorca do dnia 30 września …………. roku. złoży zapytanie o cenę energii elektrycznej na rok ………………. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz aktów prawnych  

i dokumentów, przywołanych w § 2 niniejszej Umowy. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SPRZEDAWCA               ODBIORCA 

 


