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UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Nr       
zawarta w dniu                                 roku pomiędzy: 

 
PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 
690254559 o kapitale zakładowym w wysokości 529 923 900 PLN w całości wpłaconym, w imieniu której działa  
na podstawie pełnomocnictwa: 
 
1.                           

zwaną dalej Sprzedawcą 
a 

                                                                                   z siedzibą w                           , NIP:                            wpisaną/-ym do:  

    ☒  nie dotyczy 

☐  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy                                                 
                                                         Wydział Gospodarczy pod numerem        ,  o kapitale zakładowym w wysokości                                                               

☐  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

☐  inne (wymienić)  
reprezentowaną/-ym przez:  
1.                   
Adres do korespondencji: 

☐ jak wyżej   ☒ zgodnie z danymi poniżej  ☐ zgodnie z danymi w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki Sprzedaży”.  
                                                                                            
                                                                                                                           
tel. kontaktowy:                                   e-mail:                                                                             
zwaną/-ym dalej Odbiorcą 

Sprzedawca i Odbiorca zwani są dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną.  
Reprezentanci Stron oświadczają, że działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej Strony w zakresie 
zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 1 Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą i zakupem Energii. Sprzedaż Energii 

świadczona będzie do PPE określonych w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki Sprzedaży”. 
2. Sprzedawca zobowiązuje się względem Odbiorcy do sprzedaży, a Odbiorca zobowiązuje się względem Sprzedawcy do zakupu 

Energii, przeznaczonej na potrzeby Odbiorcy, w ilościach i strukturze oraz na warunkach określonych w Umowie, Taryfie,  
Ofercie lub Cenniku oraz Regulaminie.  

3. Strony postanawiają, że dla potrzeb interpretacyjnych pojęcia i skróty, zastosowane w niniejszej Umowie, należy rozumieć 
w sposób określony w § 1 i 2 Regulaminu. 

§ 2 Okres obowiązywania Umowy  
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i: 

☐  została zawarta na czas nieokreślony 

☐  obowiązuje do                      
2. Sprzedaż Energii do danego PPE rozpocznie się z dniem wskazanym w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki Sprzedaży”, 

jednak nie wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy i przyjęciu Umowy do realizacji  
przez OSD.  

3. Warunki rozwiązania Umowy określa Regulamin. 
4. W przypadku negatywnej weryfikacji i nieprzyjęcia niniejszej Umowy do realizacji przez OSD, Sprzedawcy przysługuje prawo 

wypowiedzenia Umowy, ze skutkiem na dzień doręczenia Odbiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 

§ 3 Podstawowe informacje dotyczące realizacji Umowy 
1.  W rozliczeniu za sprzedaną Energię stosowane będą ceny określone w Ofercie, Cenniku, Taryfie lub Załączniku „Wykaz PPE  

i Warunki Sprzedaży”.  
2. Odbiorca rozliczany jest według cen i stawek opłat zawartych w Taryfie lub Cenniku, o ile dla danego okresu sprzedaży 

nie została przyjęta przez Odbiorcę Oferta.  
3. Parametry techniczne oraz warunki handlowe zawarte są w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki Sprzedaży”. 
4. Zasady prowadzenia rozliczeń oraz prawa i obowiązki Stron, zawarte są w Regulaminie, Taryfie, Cenniku, Ofercie i Załączniku 

„Wykaz PPE i Warunki Sprzedaży”. 
5. Odbiorca oświadcza, iż w rozumieniu Ustawy o odnawialnych źródłach energii, na dzień zawarcia Umowy:  

☐   nie posiada statusu odbiorcy przemysłowego i nie znajduje się w wykazie Odbiorców Przemysłowych, ogłoszonym  
   przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

☐   posiada status odbiorcy przemysłowego i znajduje się w wykazie Odbiorców Przemysłowych, ogłoszonym przez Prezesa 
   Urzędu Regulacji Energetyki 

6. Odbiorca oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy:  

☐   posiada koncesję w zakresie energii elektrycznej na:  ☐  wytwarzanie ☐  przesyłanie  ☐ obrót  ☐  dystrybucję 
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☐   nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, obrót lub dystrybucję energii elektrycznej. 
7. Odbiorca oświadcza, iż w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym, na dzień zawarcia Umowy:  

☐   jest nabywcą końcowym  ☐  nie jest nabywcą końcowym 
8. Odbiorca oświadcza, iż w rozumieniu Ustawy, na dzień zawarcia Umowy:  

☐  jest odbiorcą końcowym  ☐  nie jest odbiorcą końcowym 
9. Obowiązki Stron oraz zasady rozliczeń związane z posiadaniem, uzyskaniem lub utratą przez Odbiorcę statusu odbiorcy 

przemysłowego lub w przypadku, gdy Odbiorca nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 
lub odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów Ustawy, określone są w Regulaminie oraz Załączniku „Wykaz PPE i Warunki 
Sprzedaży”. 

10. Strony postanawiają, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca. Odbiorca 
upoważnia Sprzedawcę do dokonywania zgłoszeń Umowy zgodnie z zapisami IRiESD OSD. Sprzedawca może zlecić 
wykonywanie obowiązków w zakresie bilansowania handlowego Odbiorcy innemu podmiotowi. Odbiorca upoważnia 
Sprzedawcę do zgłoszenia do OSD spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako podmiotu odpowiedzialnego 
za bilansowanie handlowe Odbiorcy. Niezbilansowana Energia będzie określana i rozliczana według rzeczywiście pobranej 
Energii oraz:  

☐   standardowego profilu zużycia, 

☐   grafiku handlowego – zasady zgłaszania grafików handlowych określone zostały w Załączniku „Zasady bilansowania 
w oparciu o grafik handlowy”. 

11. Odbiorca oświadcza, iż w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny i ustawy o prawach konsumenta, na dzień zawarcia Umowy*:   

  ☐   jest osobą fizyczną, zawierającą Umowę na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,  
przy czym przedmiot Umowy nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, 

 ☐   jest osobą fizyczną, zawierającą Umowę na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i 
jednocześnie Umowa ta posiada dla niej charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią 
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 

§ 4 Klauzula poufności 
1. Informacje przekazane w związku z realizacją Umowy 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, 
z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 Regulaminu. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji przekazywanych przez Strony 
podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE. 

2. Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji 
konsultantom i podwykonawcom działającym w imieniu Strony przy wykonywaniu Umowy, z zastrzeżeniem zachowania przez 
nich wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz w ujawnianiu informacji, która należy do informacji 
powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa lub informacji, która zostanie zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę, jako informacja, która może zostać 
ujawniona. 

§ 5 Inne ustalenia 
1.       

§ 6 Postanowienia końcowe 
1. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie Sprzedawcy, przez OSD, wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego,  

celem prowadzenia rozliczenia sprzedanej Odbiorcy Energii. 
2. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: „Wykaz PPE i Warunki Sprzedaży”, Regulamin oraz: 

☐ Taryfa    ☐ Oferta  ☐ Cennik         

☐ Załącznik – „Zasady bilansowania w oparciu o grafik handlowy” 

☐ Załącznik – „Oświadczenie o przeznaczeniu Energii”  ☐ Załącznik – „Oświadczenie odbiorcy przemysłowego”  

☐ Załącznik – „Oświadczenie Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa” 

☐ Załącznik – „Oświadczenie Odbiorcy o rozpoczęciu realizacji usługi sprzedaży energii elektrycznej przed upływem terminu 
do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa” 

Sprzedawca udostępnia aktualny dokument Taryfy lub Cennika, który stanowi integralną część Umowy, na stronie internetowej 
Sprzedawcy. 
Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią dokumentów wskazanych powyżej i wyraża zgodę 
na ich włączenie do Umowy.  

3. W razie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu umowy, a dokumentami wymienionymi w ust. 2, rozstrzygające 
są postanowienia Oferty oraz kolejno: umowy, Załącznika „Wykaz PPE i Warunki Sprzedaży” a następnie Regulaminu, 
z zastrzeżeniem, że postanowienia Umowy mają charakter uzupełniający względem zapisów Oferty.  

4. Odbiorca potwierdza, że wszystkie dane zawarte w Umowie są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 

 
Odbiorca  Sprzedawca 

      
 

 

 
 
 

      

 
Dokument sporządził:                                      

 
* dotyczy Odbiorców będących osobami fizycznymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  


