UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Nr ………………….
zawarta w dniu ………………………….. roku, pomiędzy:
Energetyką Cieszyńską sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Mostowa 2,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej pod nr KRS 0000140561 o kapitale zakładowym 29 259 000,00 zł, posiadająca NIP
548-007-52-93,
zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………….,
a ………….. z siedzibą w …………., ul. ………………,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………….. w
……………….. pod nr KRS ……………….. o kapitale zakładowym ……………….. zł,
posiadającym NIP ………………..,
zwanym dalej Odbiorcą, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………….,
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą
Odbiorcy energii elektrycznej i zapewnieniem świadczenia usług dystrybucji tej energii.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Odbiorcy energii elektrycznej oraz
zapewnienia usług dystrybucji energii elektrycznej, a Odbiorca zobowiązuje się do jej
kupna i odbioru zgodnie z adresem miejsca dostarczania, określonym w załączniku nr 1
do umowy, oraz do zapłaty należnego Sprzedawcy wynagrodzenia na zasadach
określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i
Świadczenia Usług Dystrybucji przez Energetykę Cieszyńską sp. z o.o., zwane dalej
OWU.
3. Warunki realizacji Umowy, w szczególności prawa i obowiązki stron Umowy, sposób
prowadzenia rozliczeń, standardy jakościowe obsługi Odbiorcy, warunki zapewnienia
niezawodności i ciągłości dostaw, parametry jakościowe energii elektrycznej, zasady
ustalania bonifikaty za ich niedotrzymanie, warunki wstrzymania sprzedaży energii
elektrycznej oraz rozwiązania lub zmiany Umowy określają postanowienia Umowy,
OWU, Taryfa i Taryfa OSD, IRiESD oraz obowiązujące przepisy prawa.
§2
1. Odbiorca oświadcza, że:
a) energię elektryczną będzie pobierał wyłącznie na użytek prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej,
b) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie stanu
prawnego lub faktycznego wpływającego na Umowę i przyjmuje do wiadomości, że

brak poinformowania Sprzedawcy może być traktowany jako naruszenie warunków
Umowy,
c) oświadcza, że instalacja znajdująca się w jego eksploatacji jest w dobrym stanie, i
odpowiada wymaganiom technicznym.
2. Sprzedawca oświadcza, że:
a) posiada koncesję na:
 wytwarzanie energii elektrycznej Nr WEE/1008/1278/W/OKA/2007/PS z dnia 27
sierpnia 2007r.,
 obrót energią elektryczną Nr OEE/11289/1278/W/OKA/2019/CW z dnia 4
kwietnia 2019r.,
 dystrybucję energii elektrycznej Nr DEE/392/1278/W/OKA/2019/CW z dnia 4
kwietnia 2019r.,
b) zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON
Dystrybucja SA,
i może zawrzeć niniejszą Umowę sprzedaży energii elektrycznej z usługą dystrybucji tej
energii.
§3
1. Cena za dostarczoną i pobraną przez Odbiorcę energię elektryczną ustalana będzie wg
następujących zasad:
a) na okres od …………….. do …………….. ustala się cenę energii elektrycznej w
wysokości …………….. zł/MWh,
b) opłaty za usługi dystrybucyjne ustalane będą na podstawie obowiązującej w czasie
dostaw Taryfy OSD.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 pkt a, zawiera podatek akcyzowy i nie zawiera podatku od
towarów i usług, który zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
4. Termin płatności faktur wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
§4
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń Odbiorcy i OSD lub innego przedsiębiorstwa
zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej, miejsce pomiaru energii elektrycznej, grupę
taryfową, moc przyłączeniową i umowną, współczynnik mocy, napięcie znamionowe,
wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego oraz planowaną średnioroczną ilość dostarczanej
energii elektrycznej określa załącznik nr 1 do umowy.
§5
1. Umowa wchodzi w życie z dniem ……………...
2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
§6
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana lub wprowadzenie nowych OWU następuje poprzez dostarczenie Odbiorcy
pisemnej propozycji zmiany OWU, do której zostanie dołączony projekt zmian lub nowe

OWU wraz z informacją o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia Umowy. Zmienione lub
nowe OWU wiążą Strony poczynając od daty wskazanej w przesłanej Odbiorcy
propozycji, o ile Odbiorca nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
propozycji zmiany.
3. Zmiana lub wprowadzenie nowej Taryfy, Taryfy OSD oraz IRiESD określają OWU.
§7
Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z OWU, Taryfą, Taryfą OSD
oraz IRiESD Sprzedawcy zamieszczonej na jego stronie internetowej.
§8
1. Dane osobowe Odbiorcy oraz ewentualnych osób przez niego podanych, zwane dalej
danymi osobowymi, zawarte w niniejszej umowie oraz dokumentach z nią związanych, w
tym dokumentach księgowych, będą przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. i zgodnie z tym rozporządzeniem.
2. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu realizacji umowy i jest
niezbędne do jej wykonania.
3. Odbiorca oraz osoby wskazane w ust. 1, posiadają prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom świadczącym
na rzecz stron umowy usługi związane z wykonaniem niniejszej umowy, obsługą
urządzeń i systemów energetycznych, informatycznych, pocztowe, kurierskie, projektowe,
płatnicze lub prawne.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz jej archiwizacji,
w tym wymienionych w ust. 1 dokumentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
6. Powyższe informacje Odbiorca zobowiązuje się przekazać osobom, o których mowa w
ust. 1.
§9
1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Załącznikami do Umowy są:
a) Uwarunkowanie techniczne realizacji przedmiotu umowy,
b) OWU – Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia
Usług Dystrybucji przez Energetykę Cieszyńską sp. z o.o.,
c) Taryfa,
d) Taryfa OSD,
e) IRiESD.
Sprzedawca

Odbiorca

Załącznik nr 1
Uwarunkowanie techniczne realizacji przedmiotu umowy

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
…………………………………………..
2. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń:
………………………………………...
3. Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego stanowiącego własność OSD:
…………………………………………..
4. Grupa taryfowa: ………………..
5. Moc przyłączeniowa [kW]: ………………..
6. Moc umowna [kW]: ………………..
7. Współczynnik mocy tgφ: ………………..
8. Napięcie znamionowe [V]: ………………..
9. Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego [A]: ………………..
10. Planowana średnioroczna ilość dostarczanej energii elektrycznej [kWh]: ………………..

