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Nr ewidencyjny/ PPE**:
Sprzedawca nada numer ewidencyjny dla celów ewidencji i rozliczeń
Nr PPE wyłącznie, jeżeli został przydzielony przez OSD

UMOWA KOMPLEKSOWA dla energii elektrycznej
/
/zawarta w dniu ………………………………

Nr /
pomiędzy Odbiorcą:

1.

Imię i nazwisko***

2.
Adres zameldowania*/ Adres
zamieszkania*

Adres do korespondencji

1.

1.

Rodzaj i nr
dokumentu tożsamości

PESEL

2.

2.

Telefon**

Rachunek
bankowy**

e-mail**/ fax**

Przy zawieraniu Umowy Odbiorca działa osobiście*/jest reprezentowany przez Pełnomocnika*
Pełnomocnik Odbiorcy
działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia

a Sprzedawcą: ………………………….., z siedzibą w …………………………..przy ul. …………………………….., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
……………………………………………………………………., z kapitałem zakładowym w wysokości ………………………….zł, wpłaconym ……****, będącym czynnym
podatnikiem VAT NIP ……………, reprezentowanym przez Pełnomocnika:
Pełnomocnik Sprzedawcy
Odbiorca i Sprzedawca łącznie określani są jako Strony.

§1
1.

Przedmiotem umowy kompleksowej zwanej dalej „Umową” jest świadczenie Odbiorcy przez Sprzedawcę usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii
elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczania, na potrzeby obiektu:
Rodzaj obiektu, na potrzeby którego
dostarczana jest energia elektryczna
mieszkanie, budynek mieszkalny, garaż, inne
Adres obiektu:

(kod pocztowy)

(ulica)

(miejscowość)

(nr domu)

(nr lokalu)

oraz określenie praw i obowiązków Stron.
2.

Usługa kompleksowa będzie świadczona z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:
Moc umowna
Wielkość zabezpieczenia
głównego przedlicznikowego

k

k

kW

x

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Moc przyłączeniowa

kW

A

Napięcie zasilania

k

kW

V

Numer PPE/numer
licznika

a

Grupa taryfowa

fazowy składa się z:

Miejsce dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy stanowią:
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD
a Odbiorcą stanowią:
Prognozowane przez Odbiorcę zużycie energii elektrycznej
dla pierwszego okresu rozliczeniowego*

kWh/m-c

Szacowana przez Odbiorcę wartość zużycia energii
elektrycznej dla pierwszego okresu rozliczeniowego*

zł

3.

Sprzedawca zapewnia świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczania przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD), którym jest
………………………. z siedzibą w …………………………, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
……………………………………………………..pod numerem KRS ……………………………….

4.

Usługa kompleksowa świadczona jest na podstawie postanowień Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do niej, zwanych dalej łącznie
„Ustawą”.

5.

Na warunkach i w zakresie określonym w Umowie, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej, a Odbiorca zobowiązuje się do odbioru energii
elektrycznej oraz do terminowej zapłaty Sprzedawcy należności związanych ze świadczeniem usługi kompleksowej.

6.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi kompleksowej, prawa i obowiązki Stron oraz warunki rozliczeń, związane z realizacją Umowy, określone są w Ogólnych
Warunkach Umowy Kompleksowej zwanych dalej „OWU”.
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7.

Rozliczenia za usługę kompleksową odbywać się będą w ………. miesięcznych okresach rozliczeniowych, zgodnych z Taryfą Sprzedawcy albo Cennikiem
Sprzedawcy, skorelowanych z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z Taryfy OSD, według zasad, cen i stawek opłat:

a)

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z aktualna Taryfą Sprzedawcy albo Cennikiem Sprzedawcy,

b)

z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z aktualna Taryfą OSD.

8.

Sprzedawca oświadcza, że posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji zawartą z OSD, z której wynika, że Sprzedawca może zawrzeć Umowę.

9.

Odbiorca oświadcza że:
a)

energię elektryczną będzie pobierał wyłącznie na własny użytek w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, tj. w pomieszczeniach piwnicznych, garażu, strychu, o ile nie jest w nich prowadzona działalność
gospodarcza;

b)

upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych do realizacji Umowy;

c’) posiada tytuł prawny do obiektu opisanego w ust 1

(odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa, inne………………………………..);*

c’’) nie posiada tytułu prawnego do obiektu opisanego w ust 1, lecz dysponuje obiektem;*
d)

zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie określonym w pkt a) lub b) powyżej
i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania Sprzedawcy może być traktowany jako naruszenie warunków Umowy;

e)

upoważnia OSD do zawarcia w jego imieniu rezerwowej
na obszarze OSD, w przypadku , o którym mowa w § 11 ust. 7 OWU.

umowy

kompleksowej

z

podmiotem

wykonującym

zadania

sprzedawcy

z

urzędu

§2
1.

Umowa wchodzi w życie z dniem:


potwierdzonego zainstalowania przez OSD układu pomiarowo-rozliczeniowego*;



…… (data)…..………………… r.*



……(inne)…..………………….*

2.

Z dniem wejścia w życie Umowy traci moc dotychczasowa umowa zawarta z Odbiorcą na potrzeby obiektu, o którym mowa w § 1 ust 1, co nie wpływa na obowiązek
wykonania zobowiązań powstałych do dnia jej rozwiązania*.

3.

Niniejsza Umowa obowiązuje na czas nieokreślony*/określony* do dnia ………….………………*)

4.

Sposób rozwiązania i zmiany Umowy oraz warunki wstrzymania dostarczania energii elektrycznej określone zostały w OWU.

5.

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

6.

W przypadku udokumentowanego przejęcia przez Odbiorcę obiektu, na potrzeby którego dostarczana jest energia elektryczna, określonego w § 1 ust 1 Sprzedawca
na wniosek Odbiorcy może przyjąć dla celów rozliczeniowych zużycie energii elektrycznej wynikające ze wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień
przejęcia. Rozliczenie zużycia dokonane zostanie z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z Taryfy Sprzedawcy albo Cennika Sprzedawcy i Taryfy OSD
obowiązujących w dacie pobierania energii elektrycznej, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 10 OWU.

§3
1.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią OWU, Taryfa Sprzedawcy albo Cennik Sprzedawcy oraz Taryfa OSD.

2.

Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od Sprzedawcy dokumenty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3’

Odbiorca oświadcza, że otrzymał od Sprzedawcy kopię zbioru praw konsumenta, o której mowa w art. 5 ust. 6e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.).*

3’’

Odbiorca oświadcza, że kopia zbioru praw konsumenta, o której mowa w art. 5 ust. 6e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), została mu uprzednio dostarczona oraz że rezygnuje z dostarczenia kopii przez Sprzedawcę.*

3.

Sprzedawca informuje Odbiorcę, że jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. W celu realizacji Umowy dane są udostępniane OSD, a także
podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji związanej z realizacją Umowy,
w tym faktur VAT. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Załącznikami do niniejszej Umowy są:





pełnomocnictwo Odbiorcy, o którym mowa w preambule Umowy - oryginał*/kopia*
pełnomocnictwo udzielane przez Odbiorcę dla OSD do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej.
Cennik Sprzedawcy ……………………….. *
(nazwa, oznaczenie Cennika)



inne ……………………….………
Sprzedawca

Odbiorca
(podpisy)

TAK NIE
 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Sprzedawcę moich danych osobowych w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz w celach marketingowych, w tym obejmujących marketing
produktów i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych oferujących usługi za pośrednictwem Sprzedawcy, a także na ich udostępnienie
przez Sprzedawcę podmiotom realizującym ww. cele na rzecz Sprzedawcy oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej, do której należy Sprzedawca.
 Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy przez
Sprzedawcę i inne podmioty również z Grupy Kapitałowej, do której należy Sprzedawca na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, przez Sprzedawcę oraz przez podmioty z Grupy Kapitałowej, do
której należy Sprzedawca na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 Wyrażam zgodę na składanie propozycji zmian umów, w tym niniejszej Umowy, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, przez Sprzedawcę oraz przez podmioty z
Grupy Kapitałowej, do której należy Sprzedawca na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 Z zastrzeżeniem ustępu poniżej wyrażam zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot z Grupy Kapitałowej, do której należy Sprzedawca.

Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany oraz do odwołania zgody poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia.

………………………………………………………
podpis Odbiorcy

Umowę sporządził: ………………………………………..
data i podpis pracownika

* niepotrzebne skreślić
** nieobowiązkowo
*** w przypadku małżeństw zalecane zawarcie umowy z obojgiem małżonków lub z jednym za wiedzą i zgodą drugiego; dopuszczalne zawarcie umowy z jednym z małżonków
**** dotyczy spółek akcyjnych
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