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REZERWOWA UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA
USŁUGI DYSTRYBUCJI DLA ODBIORCÓW Z OBSZARU OSD PGE DYSTRYBUCJA S.A.
LUB STOEN OPERATOR SP. Z O.O.
Nr
zawarta 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,
zwaną dalej Sprzedawcą
a
Adres zamieszkania/siedziby: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta,
Adres do korespondencji:
☐ jak wyżej
☐ zgodnie z danymi:
zwaną/-ym dalej Odbiorcą
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 rezerwowej usługi kompleksowej, polegającej
na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji (dalej: rezerwowa usługa kompleksowa).
Rezerwowa usługa kompleksowa świadczona będzie do Punktów poboru energii (dalej: PPE), określonych w § 4 ust. 2.
Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD), z której wynika, że Sprzedawca jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy. Stosownie do postanowień przywołanej
umowy, zawartej pomiędzy OSD a Sprzedawcą, OSD zobowiązał się do świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej,
poprzez transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi, w celu jej dostarczania odbiorcom przyłączonym do sieci OSD.
Dla potrzeb interpretacyjnych pojęcia i skróty, zastosowane w niniejszej Umowie, winny być rozumiane w sposób określony
w Ogólnych Warunkach Umowy, odpowiednio dla Odbiorców z obszaru PGE Dystrybucja S.A. lub Stoen Operator Sp. z o.o.
(dalej: OWU).
§ 2 Okres obowiązywania Umowy
Umowa wchodzi w życie z dniem wskazanym w Oświadczeniu OSD o przyjęciu oferty Sprzedawcy rezerwowego w imieniu
i na rzecz Odbiorcy i zostaje zawarta na czas nieokreślony. Sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się od dnia rozpoczęcia
świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej przez OSD, dla miejsca dostarczania Energii, określonego w § 4 ust. 2.
Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z IRiESD, z chwilą ustania przyczyny jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi
kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą energii
elektrycznej.
Odbiorca posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od Umowy poprzez
pisemne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Odbiorca udzielając OSD
pełnomocnictwa do zawarcia Umowy, wyraził zgodę na żądanie rozpoczęcia świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej
przed upływem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, zobowiązany jest do zapłaty za tą część świadczenia, która została
spełniona od dnia wejścia w życie Umowy, o którym mowa w ust. 1, do momentu odstąpienia od Umowy.
Szczegółowe warunki rozwiązania Umowy określa OWU.
§ 3 Podstawowe informacje dotyczące realizacji Umowy
Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji rozliczane będą według stawek cen i opłat zawartych
odpowiednio w Taryfie Sprzedawcy Rezerwowego lub Cenniku Sprzedawcy Rezerwowego oraz w Taryfie OSD, zgodnie z grupą
taryfową Odbiorcy, wskazaną w § 4 ust. 2.
Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń oraz prawa i obowiązki Stron, zawarte są w OWU, Taryfie Sprzedawcy Rezerwowego
lub Cenniku Sprzedawcy Rezerwowego i Taryfie OSD.
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.
§ 4 Wykaz PPE i Warunki sprzedaży
Energia sprzedawana w ramach Umowy oraz usługa dystrybucji rozliczane będą według cen i stawek opłat zgodnie z: Wybierz
element. oraz Taryfą OSD.
Rezerwowa usługa kompleksowa świadczona będzie do PPE ☐ wskazanych poniżej ☐ wskazanych w Wykazie PPE,
stanowiącym Załącznik do Umowy, z uwzględnieniem następujących parametrów:
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Nazwa/przeznaczenie obiektu
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr budynku

Nr PPE

Nr licznika

Moc przyłączeniowa

Napięcie zasilania

Poczta
Nr lokalu

Moc umowna [kW]
tg ᴓ
0,4

OSD

Zabezpieczenie główne przedlicznikowe
k
A

kW
Data rozpoczęcia rezerwowej usługi
kompleksowej

Grupa taryfowa

Okres
rozliczeniowy
Sprzedawcy
Strefa I

Układ pomiarowo
– rozliczeniowy

Rodzaj
układu

-fazowy

Miejsce dostarczania Energii

Miejsce lokalizacji
układu

Prognozowane zużycie energii
Strefa II

Łącznie

Mnożna
układu

Miejsce rozgraniczenia własności

Pozostałe dane:

§ 5 Inne ustalenia
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§ 6 Postanowienia końcowe
W związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Sprzedawcy –
statusu spółki publicznej, Odbiorca wyraża zgodę na przekazanie Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na potrzeby
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych, wynikających
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji
dotyczących przedmiotowej Umowy oraz na potrzeby działalności operacyjnej.
Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie Sprzedawcy, przez OSD, wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, celem
prowadzenia rozliczenia sprzedanej Odbiorcy Energii.
Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora
ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Podstawą przetwarzania jest Umowa. Dane będą przetwarzane w celu wykonania
Umowy oraz w celach administracyjnych, statystycznych, archiwalnych, dowodowych, analitycznych i marketingowych
Sprzedawcy oraz w celu dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia
Umowy. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany prawem oraz niezbędny
do realizacji ww. celów przetwarzania. Odbiorcą danych będzie Operator Systemu Dystrybucyjnego. Zgody na poszczególne
sposoby przetwarzania danych mogą być cofnięte w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu
do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w prawem przewidzianych przypadkach, żądania ich
usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych,
a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
Integralną częścią Umowy jest Taryfa OSD oraz:
☐ OWU dla Odbiorców z obszaru PGE Dystrybucja S.A.
☐ OWU dla Odbiorców z obszaru Stoen Operator Sp. z o. o
☐ Taryfa Sprzedawcy Rezerwowego**
☐ Cennik Sprzedawcy Rezerwowego**
☐ Wykaz PPE
☐ Informacje dotyczące obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość*
☐ Zbiór praw konsumenta*
Sprzedawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy udostępnił Odbiorcy dokumenty, o których mowa powyżej,
w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, a dokumentami wymienionymi w ust. 4, rozstrzygające są postanowienia
Umowy.
Sprzedawca oświadcza, że Umowa została zawarta zgodnie z danymi przekazanymi w Oświadczeniu OSD.
Odbiorca poinformuje Sprzedawcę o konieczności aktualizacji danych zawartych w Umowie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Odbiorcę egzemplarza Umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Umowa została zawarta w trybie przewidzianym w art. 5aa Ustawy, tj. poprzez złożenie przez OSD w imieniu i na rzecz Odbiorcy,
Oświadczenia o przyjęciu oferty na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w tym wynikających z Cennika Sprzedawcy
Rezerwowego lub Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego.
Dokument sporządził:
*Dotyczy konsumentów w rozumieniu art. 221 KC.
**W przypadku Odbiorców nieposiadających statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 KC, Sprzedawca udostępnia aktualny dokument Taryfy
Sprzedawcy Rezerwowego/Cennika Sprzedawcy Rezerwowego, który stanowi integralną część Umowy, na stronie internetowej Sprzedawcy.
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