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UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUGI
DYSTRYBUCJI DLA KONSUMENTÓW
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
1.
reprezentowany/a przez:
1.
Adres do korespondencji:
☐ jak wyżej
☐ zgodnie z danymi:
tel. kontaktowy:
zwaną/-ym dalej Odbiorcą.

e-mail:

Sprzedawca i Odbiorca zwani są dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną.
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§ 1 Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Sprzedawcę, na rzecz Odbiorcy, usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży
energii elektrycznej, przeznaczonej na potrzeby własne Odbiorcy, będącego jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów Ustawy, jak również zapewnieniu
świadczenia usługi jej dystrybucji.
Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD, z której wynika, że Sprzedawca jest
uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy.
Usługa kompleksowa realizowana jest do PPE określonych w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej”.
Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej, a Odbiorca zobowiązuje się do korzystania z tej usługi
oraz do terminowej zapłaty należności wynikających z realizacji Umowy, na warunkach i w zakresie określonym w Umowie,
Taryfie OSD, Taryfie/Cenniku/Ofercie oraz Regulaminie.
Odbiorca oświadcza, że zakupiona na podstawie Umowy energia elektryczna przeznaczona będzie w całości na potrzeby własne
Odbiorcy.
Strony postanawiają, że dla potrzeb interpretacyjnych, definicje i skróty zastosowane w niniejszej Umowie, rozumiane są
sposób określony w § 1 i 2 Regulaminu.
§ 2 Okres obowiązywania Umowy
Umowa obowiązuje od dnia podpisania, natomiast świadczenie usługi kompleksowej dla poszczególnych PPE rozpocznie się od
dnia wskazanego w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej” i zawarta jest na czas:
☐ nieokreślony,
☐ określony do dnia
r.
Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Regulaminie wykonywania umów
kompleksowych. Zasady zmiany Umowy, w tym szczególne przypadki rozwiązania Umowy reguluje Regulamin wykonywania
umów kompleksowych, z zastrzeżeniem postanowień Oferty.
§ 3 Podstawowe informacje dotyczące realizacji Umowy
Zasady prowadzenia rozliczeń oraz prawa i obowiązki Stron, zawarte są w Regulaminie, Taryfie OSD, Taryfie/Cenniku/Ofercie
i Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej”.
W zakresie związanym ze świadczeniem usługi dystrybucji, Odbiorca rozliczany jest według cen i stawek opłat zawartych
w Taryfie OSD, natomiast w zakresie związanym ze sprzedażą energii elektrycznej, Taryfie lub Cenniku, o ile dla danego okresu
sprzedaży nie została przyjęta przez Odbiorcę Oferta.
Parametry techniczne energii elektrycznej oraz warunki handlowe zawarte są w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi
kompleksowej”.
Warunki zmiany mocy umownej, wskazanej w Załączniku ,,Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej’’, określa Regulamin
oraz Taryfa OSD.
Zasady zmiany Umowy oraz warunki zakończenia Umowy, a także wstrzymania dostaw energii elektrycznej, określa Regulamin.
Strony postanawiają, że podmiotem odpowiedzialnym za Bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca. Odbiorca
upoważnia Sprzedawcę do dokonywania zgłoszeń Umowy, zgodnie z zapisami IRiESD właściwego OSD. Sprzedawca może zlecić
wykonywanie obowiązków w zakresie Bilansowania handlowego Odbiorcy innemu podmiotowi. Niezbilansowana energia
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elektryczna będzie określana i rozliczana według rzeczywiście pobranej energii elektrycznej oraz standardowego profilu
zużycia.
§ 4 Inne ustalenia
1.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie Sprzedawcy, przez OSD, wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, celem
prowadzenia rozliczenia sprzedanej Odbiorcy energii elektrycznej.
2. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej”, „Oświadczenie o wyborze
sprzedawcy rezerwowego”, Regulamin, Taryfa OSD oraz:
☐ Cennik ☐ Taryfa ☐ Oferta
☐ Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych ☐ w lokalu przedsiębiorcy ☐ poza lokalem
przedsiębiorcy lub na odległość.
Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał dokumenty wskazane powyżej, zapoznał się z ich treścią i wyraża
zgodę na ich włączenie do Umowy.
3. Odbiorca oświadcza, że otrzymał „Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej”.
4. Odbiorca potwierdza, że wszystkie dane zawarte w Umowie są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
5. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, a dokumentami wymienionymi w ust. 2, rozstrzygające są postanowienia
Oferty, a następnie postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem, że postanowienia Umowy mają charakter uzupełniający względem
zapisów Oferty.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Odbiorca

Sprzedawca

Dokument sporządził:
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