Umowa sprzedaży Energii Elektrycznej nr ………………………………
zawarta w Krakowie dnia ……………………….
pomiędzy:
Sprzedawcą:
Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ulica Królowej Jadwigi
103, 30-209 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000587405,
REGON 147174223, NIP 5213669184, kapitał zakładowy: 500 040,00 zł,
reprezentowaną przez:
………………………………………………… - …………………………
a Klientem:

adres korespondencyjny:

PESEL

KRS

NIP

REGON

reprezentowanym przez:
……………………………………………………… – ………………………………..
Zwanymi dalej „Stroną” i „Stronami”
1.
2.

3.

4.

§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż Energii Elektrycznej, dokonywana przez Sprzedawcę na rzecz
Klienta w okresie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych
W celu wykonywania umowy stosuje się obowiązujący stan prawny/ zapisy określony/e:
a. Przepisami ustawy prawo energetyczne;
b. Przepisami ustawy o efektywności energetycznej;
c. Przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii;
d. Umową o Świadczenie Usług Dystrybucji zawartą pomiędzy Klientem a Operatorem Systemu Dystrybucji
(OSD);
e. Umową z Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie (POB) zawartą przez Konerg;
f. Umową o Świadczenie Usług Dystrybucji zawartą pomiędzy Konerg a OSD;
g. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRiESD) Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.
Klient zobowiązuje się do:
a. Odbioru Energii Elektrycznej w Miejscach Odbioru (PPE), określonych w załączniku nr 1 do Umowy, który
stanowi integralna część Umowy;
b. Terminowej zapłaty za Energię Elektryczną;
c. Informowania Sprzedawcy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego
rozliczania sprzedaży energii elektrycznej oraz o wszelkich zmianach w Umowach Dystrybucyjnych
zawartych z OSD, w szczególności o zmianie grupy taryfowej.
Klient oświadcza, iż:
a. Posiada tytuł prawny do obiektu, do którego ma miejsce sprzedaż energii elektrycznej;
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5.

6.

1.

b. Układ pomiarowo-rozliczeniowy dostosowany jest do zasady TPA (dotyczy Punktów Poboru – PPE- w
taryfie BXX);
c. Nie istnieją przesłanki uniemożliwiające wejście w życie niniejszej Umowy.
Sprzedawca zobowiązuje się do:
a. Sprzedaży Energii Elektrycznej do Miejsc Odbioru (PPE);
b. Zgłoszenia do OSD/OSP Umowy zgodnie z zasadami określonymi w §1;
c. Bilansowania handlowego Klienta;
d. Reprezentowania Klienta przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy na podstawie udzielonego przez
Klienta pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.
Warunki świadczenia usług dystrybucji dla każdego Obiektu określają Umowy o świadczenie usług dystrybucji,
zawarte z poszczególnymi OSD.

§2
Energia elektryczna będzie sprzedawana z uwzględnieniem poniższych warunków handlowych:
– poniższe warunki handlowe obowiązują w okresie od ……………………… do …………………….
TARYFA ………..

cena netto

strefa I

zł/MWh

strefa II

zł/MWh

strefa III

zł/MWh

opłata handlowa

zł/PPE/m-c

2.

Klient zostanie poinformowany o warunkach handlowych na nowy okres obowiązywania Umowy przynajmniej
na dwa miesiące przed terminem obowiązywania warunków handlowych określonych w ust. 1. drogą
korespondencyjną lub za pomocą poczty elektronicznej. Klient będzie miał prawo wypowiedzieć umowę
sprzedaży w okresie 14 dni od otrzymania nowego Cennika z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca.
3. Podane ceny Energii Elektrycznej zawierają podatek akcyzowy, określony i naliczony zgodnie z odrębnymi
przepisami.
4. Do powyższych opłat Sprzedawca naliczy podatek VAT.
5. Rozliczanie opłat za sprzedaż Energii Elektrycznej będzie odbywać się na podstawie wskazań układu
pomiarowo- rozliczeniowego, w terminie określonym okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
6. Ceny określone w ust.1 zawierają koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu
Regulacji Energetyki (URE) praw majątkowych według stanu prawnego na dzień zawarcia niniejszej Umowy
a. Prawa majątkowe wynikające z Energii Elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii
(PMOZE) oraz (PMOZEBIO),
b. Prawa majątkowe wynikające z Energii Elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
(PMMET),
c. Prawa majątkowe wynikające z Energii Elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (PMEC),
d. Prawa majątkowe wynikające z Energii Elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (PMGM),
e. Prawa majątkowego wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty” (PMEF),
7. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz
rozporządzeń do tej ustawy, bądź też na postawie innych wprowadzonych w życie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, zmianie ulegną regulacje dotyczące obowiązku pozyskania i umorzenia
praw majątkowych, warunki handlowe ulegną zmianie o koszty wynikające z tych zmienionych przepisów
prawa oraz komunikatów opublikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
8. Powyższa cena sprzedaży energii elektrycznej może ulec zmianie w przypadku zmiany Ustawy o podatku
akcyzowym w zakresie podmiotów zobowiązanych do zapłacenia akcyzy za Energię Elektryczną (stan prawny
w zakresie podatku akcyzowego obowiązujący od dnia 1 marca 2009 roku (Dz. U. 09.03.11 z 6 grudnia 2008
roku) wyznacza Sprzedawcę jako płatnika zobowiązanego do odprowadzania podatku akcyzowego).
9. Należności za sprzedaną Energię Elektryczną będą płatne przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty wystawienia faktury VAT. W razie przekroczenia przez Klienta terminu zapłaty Sprzedawca naliczy odsetki
w wysokości ustawowej.
10. Należność za Energię Elektryczną Klient będzie regulował przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze wystawionej przez Sprzedawcę.
11. W przypadku, gdy ilość Energii Elektrycznej określona w fakturze nie odpowiada ilości Energii Elektrycznej
zużytej faktycznie przez Klienta, Sprzedawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych
zgodnie z IREISD OSD zużyć Energii Elektrycznej Klienta udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje
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12.
13.
14.
15.

okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości.
W przypadku powstania nadpłaty za pobraną Energię Elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności
ustalonych za najbliższy okres rozliczeniowy lub zwrócona na pisemne żądanie Klienta.
Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego zapłaty faktury. Po rozpatrzeniu
reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca dokona stosownej korekty faktur.
Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na
adres podany w Umowie.
Kupujący wyraża / nie wyraża zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

16. Faktury będą przesyłane na adres e-mail: …………………………………………….
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.
5.

§3
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Sprzedaż Energii Elektrycznej do poszczególnych punktów rozpocznie się z dniem wskazanym w Załączniku
nr 1, lecz nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie Umowy lub Umów o Świadczenie Usług Dystrybucji, o
których mowa w §1 ust. 6 oraz nie wcześniej, niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy/ów, której/-ych przedmiotem była sprzedaż energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii, wskazanych w
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy i obowiązuje do ……………………………...
Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, Umowa ulega przedłużeniu na kolejnych 12 miesięcy, jeżeli
najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem tego okresu żadna ze Stron nie złoży pisemnego, pod rygorem
nieważności, oświadczenia o braku woli kontynuacji Umowy. W przypadku przedłużenia umowy na kolejne 12
miesięcy obowiązywać będą ceny, o których mowa w § 2 ust. 2. Zasada ta jest stosowana przy każdorazowym
przedłużeniu Umowy.
W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z winy Kupującego lub wypowiedzenia umowy w okresie
obowiązywania warunków handlowych zawartych w §2 ust. 1, Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną
wynikająca z iloczynu;
a. Różnicy pomiędzy łączną planowaną sumą energii elektrycznej wynikającej z szacowanej ilości energii
wskazanej w Załączniku nr 1, a ilością energii pobranej do dnia rozwiązania umowy oraz
b. Kwoty 100 zł/ MWh.
W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta przed rozpoczęciem okresu sprzedaży Energii Elektrycznej tj.
przed okresem obowiązywania warunków handlowych, o których mowa w §2 ust. 1, Klient zapłaci Sprzedawcy
karę umowną wynikającą z iloczynu:
a. Sumy Energii Elektrycznej wskazanej w załączniku nr 1 do Umowy oraz
b. Kwoty 50 zł/ MWh.
Umowa może być rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
Sprzedawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku gdy Klient zalega z opłatami za sprzedaż energii elektrycznej co najmniej 30 dni.

§4
Strony odpowiadają wobec siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach
ogólnych, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, jak również ewentualna odpowiedzialność deliktowa w przypadku zbiegu roszczeń, jest
ograniczona do rzeczywistych strat z wyłączeniem utraconych korzyści, z zastrzeżeniem §4 pkt. 3
Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej, chyba że naruszenie obowiązków umowy nastąpiło wskutek
okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Klientów, Klientowi przysługuje prawo do
bonifikaty lub upustu według stawek i na zasadach określonych w §42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w
obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1200).
Sprzedawca nie odpowiada za standardy jakościowe dostarczanej Energii Elektrycznej przez OSD inaczej niż
w sposób opisany w punkcie 2 powyżej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku dostaw, przerw i ograniczeń w sprzedaży Energii
Elektrycznej spowodowanych:
a. działaniem siły wyższej albo z winy Klienta lub osoby trzeciej, za która Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności;
b. awarią w sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w
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dostarczaniu energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska;
c. prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej/ samorządowej;
d. planowanymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej;
e. wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub odłączeniem Klienta od sieci dystrybucyjnej zgodnie z
zapisami umów o których mowa w §1 ust. 2 pkt d-f;
f. brakiem świadczenia usług dystrybucji przez OSD.
1.
2.

§5
Przeniesienie praw i obowiązków jednej Strony, wynikających z Umowy na osobę trzecią, wymaga zgody
drugiej Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Klient oświadcza, iż wraz zawarciem umowy wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności z Umowy przez
Sprzedawcę na rzecz banków i innych instytucji finansowych.
§6

1.

Osobami do kontaktu po stronie Klienta są:
Imię i nazwisko

2.

Osobami do kontaktu po stronie Sprzedawcy są:
Imię i nazwisko
Stanowisko
Anita Smyrak
Specjalista
Kinga Studnicka

3.

Stanowisko

Specjalista

Aleksandra Koszcz
Specjalista
Strony postanawiają, że adresem do doręczeń są
Dla Klienta:

Telefon

Adres e-mail

Nr telefonu
12 42 56 057

Adres e-mail
umowy@konerg.pl

12 42 56 057

umowy@konerg.pl

12 42 56 057

umowy@konerg.pl

Dla Sprzedawcy:
Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółka Akcyjna, ul. Królowej Jadwigi 103/3, 30-209 Kraków
Zmiana adresu doręczeń wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez druga Stronę pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni
wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
§7
Konerg informuje Klienta, że:
1. Administratorem danych jest Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. z siedzibą w Krakowie
(30-209), ul. Królowej Jadwigi 103.
2. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy (w tym dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy).
4.

1.
2.
3.
4.

5.

§8
Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory jakie mogą wynikać z Umowy kompleksowej, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby powoda
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy:
a. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm. wraz z
przepisami wykonawczymi
b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
Integralną część Umowy stanowią:
a. Wykaz Punktów Poboru Energii;
b. Pełnomocnictwo dla Sprzedawcy do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy;
c. Oświadczenie Klienta dotyczące okresu wypowiedzenia obecnej umowy sprzedaży/ kompleksowej umowy
sprzedaży Energii Elektrycznej.
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Sprzedawca

Kupujący

__________________________________
Data i czytelny podpis Sprzedawcy

__________________________________
Pieczątka i podpis Kupującego
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Załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży Energii Elektrycznej nr …………………………………..
Lista miejsc dostarczania energii elektrycznej (PPE):

Lp.

Nazwa obiektu

Adres punktu poboru
energii elektrycznej

Nr PPE / licznika

Szacowane
ROCZNE zużycie
Która zmiana
energii
sprzedawcy
elektrycznej w
P- pierwsza punkcie poboru
K- kolejna

w kWh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OSD

Grupa
taryfowa
OSD

Obecny
sprzedawca

Planowana
Okres
data
wypowierozpoczęcia
dzenia
sprzedaży

Umowa sprzedaży Energii Elektrycznej
nr ………………………………

Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej ………………………………..

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Klienta
w procesie wypowiedzenia umowy obecnemu Sprzedawcy
Kraków, ………………………. roku

PEŁNOMOCNICTWO

nazwa firmy

adres siedziby

adres korespondencyjny

sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany

KRS

NIP

REGON

niniejszym udziela Spółce:
Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ulica Królowej Jadwigi
103, 30-209 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000587405,
REGON 147174223, NIP 5213669184, kapitał zakładowy: 500 040,00 zł,
pełnomocnictwa
do reprezentowania Klienta poprzez osoby upoważnione przez PPE Konerg S.A. do:
1. Wypowiadania umów kompleksowych oraz do wypowiadania umów sprzedaży energii elektrycznej;
2. Otrzymywania informacji na temat wypowiadanej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży;
3. Występowania w imieniu Klienta w sprawach związanych z wypowiedzeniem umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży;
4. Złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego w imieniu i na rzecz Kupującego oświadczenia o zgodzie na
zawarcie Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z właściwym Operatorem Systemu
Dystrybucji;
5. Zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucji.
Pełnomocnictwo udzielone jest do ostatniego dnia obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Pełnomocnik ma prawo do ustanowienia pełnomocników substytucyjnych.

...........................................................................
Pieczątka i czytelny podpis Kupującego
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Umowa sprzedaży Energii Elektrycznej
nr ………………………………

1 Nazwa klienta

2 Obecny sprzedawca

3 Czy wypowiadać obowiązującą umowę?

4 Umowa rozdzielona czy kompleksowa

5 Okres wypowiedzenia obowiązującej umowy

6 Dzień skutecznego wypowiedzenia obowiązującej umowy
(następnego dnia wchodzi umowa KONERG)

7 Czy układ pomiarowy klienta jest dostosowany do zasady TPA
(dot. napięcie średnie i wysokie)

8 Nr obowiązującej Umowy kompleksowej

9 Nr obowiązującej Umowy sprzedaży

10 Uwagi
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