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UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
NR USE/…../…/202… 

 
Zawarta dnia ……………… r., w Warszawie („Umowa”) pomiędzy: 

Grupa Energia GE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 

28, 00-609 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000936267, NIP: 5272617504, REGON: 
142128388, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, 

 
w którego imieniu działa: 
 
……………………………………………….. - Pełnomocnik 
 
zwana w dalszej części umowy „Sprzedawcą”, a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Reprezentowany (zgodnie z upoważnieniem zawartym w łączącej strony umowie o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej) przez OSD, w którego imieniu działa:  

……………………………………………………………………………………… - Pełnomocnik, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z 
dnia………… (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) 

zwana w dalszej części umowy „Odbiorcą”, 
 
została zawarta Umowa następującej treści:          

 
§ 1 - Przedmiot Umowy i postanowienia ogólne. 

 
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej 

na zasadach sprzedaży rezerwowej określonych w niniejszej Umowie oraz aktach prawa powszechnie obowiązujących, 
w tym w szczególności na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 (Dz.U. z 2022 r. poz. 
1, 200, 202. z późniejszymi zmianami), dalej: „Prawo Energetyczne”) oraz w wydanych na jej podstawie aktach 
wykonawczych do obiektów wskazanych w poniższej tabeli: 
 

Lp. OSD Kod PPE Adres PPE Moc umowna Grupa taryfowa 

1. 

     

     

2.Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do miejsc(a) dostarczania energii elektrycznej wskazanych powyżej 
3. Na podstawie Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Odbiorca zobowiązuje się do zakupu energii 

elektrycznej. Koszty wynikające z bilansowania zużycia uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. 
4. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:  

a) Umowa - niniejsza umowa,  
b) PPE - miejsce dostarczania energii elektrycznej, 
c) okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje rozliczenie 

zużytej energii elektrycznej, 
d) Cennik – cennik sprzedaży rezerwowej lub taryfa sprzedaży rezerwowej – rozumiana jako zbiór cen stosowanych 
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przez Sprzedawcę do rozliczenia opłaty za zużytą energię elektryczną – obowiązujący w okresie realizacji 
sprzedaży rezerwowej, 

e) OSD – operator systemu dystrybucyjnego z którym odbiorca ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej tj. spółka ………………………………… 

f) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta z OSD w dniu ………….stanowiąca załącznik 2 do 
niniejszej Umowy 

g) Cennik –dokument  opublikowany na stronie internetowej pod adresem…………  
 

 
§ 2 - Oświadczenia Odbiorcy 

 
1. Odbiorca oświadcza, że (*-niewłaściwe skreślić):  

a) jest/nie jest* nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym.   
b) uzyskał/ nie uzyskał* statusu Odbiorcy Przemysłowego na rok 2020 w rozumieniu Ustawy o odnawialnych 

źródłach energii i znajduje się/nie znajduje się* w wykazie Odbiorców Przemysłowych, ogłoszonym przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. 

c) roczne zużycie energii elektrycznej we wszystkich miejscach odbioru energii elektrycznej wynosi 
powyżej/poniżej* 100 GWh.  

d) Wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (tzw. poziom energochłonności) wynosi dla 
Odbiorcy Przemysłowego: 3%–20%/20%– 40%/powyżej 40%/nie dotyczy*  

e) w okresie objętym Umową Odbiorca oświadcza, iż energia elektryczna pobrana na podstawie Umowy zużywana 
będzie w całości na potrzeby własne/ w części na potrzeby własne i w części na udostępnianie podmiotom 
trzecim na podstawie refaktury/ w całości na udostępnianie podmiotom trzecim na podstawie refaktury*, 

f) nie posiada zaległych zobowiązań wobec innych przedsiębiorstw energetycznych.  
g) posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD.   
h) nie posiada/posiada* koncesję na …………………………….. ważną od dnia ……………………do dnia 

…………………………………….. Nr …………………………………..wydaną na podstawie ustawy – Prawo energetyczne,  
i) wyraża zgodę na udostępnienie przez OSD -  Sprzedawcy i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie 

handlowe w imieniu sprzedawcy wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego.  
j) wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na:  

- przesłanie dokumentów drogą elektroniczną, na adres email wskazany w łączącej Strony umowie świadczenia 
usług dystrybucji energii elektrycznej 
- wystawianie, przesyłanie oraz udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. 
Powyższa zgoda zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawiania faktur VAT w formie papierowej. 
W przypadku nie wskazania przez Odbiorcę w ww. umowie adresu e-mail do doręczeń faktury VAT oraz pozostałe 
dokumenty przesyłane będą na adresy wskazane w ww. umowie. 

k) Odbiorca oświadcza, że znany mu jest obowiązek właściciela układu pomiarowego w przedmiocie jego 
dostosowania do wymagań procesu TPA w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) obowiązującej u OSD i oświadcza że w okresie 
obowiązywania Umowy układ pomiaru spełniać będzie wymagania do korzystania z prawa wyboru sprzedawcy 
o ile zapewnienie ich ciąży na Odbiorcy. 

l)  Odbiorca wyraża zgodę na wykonywanie wszelkich praw i  obowiązków Sprzedawcy wynikających 
z  postanowień niniejszej Umowy przez OSD i  jego upoważnionych pracowników, w  zakresie dotyczącym 
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz działalności OSD. 
 

2. Każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego mającego wpływ na sytuację Odbiorcy, a także 
konieczności dokonania zmiany treści oświadczeń wskazanych w ust. 1 z innych przyczyn - Odbiorca dokonuje tego w 
formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia nastąpienia w/w zmiany pod rygorem poniesienia 
odpowiedzialności odszkodowawczej względem Sprzedawcy. Jeżeli w związku z treścią złożonych aktualizacji oświadczeń 
Odbiorcy nie przysługują szczególne ulgi, bonifikaty, to utrata uprawnień skutkuje konieczności zmian od dnia zmiany 
stanu faktycznego lub prawnego, ale nie później jak od daty powiadomienia. 
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§ 3 - Standardy jakości obsługi. 
1. Standardy jakościowe obsługi Odbiorcy zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie ustawy Prawo energetyczne. 
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorcy przysługują bonifikaty według stawek 

określonych w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne. 
 

§ 4 - Zasady rozliczeń.  
1. Rozliczenia z Odbiorcą dokonywane są w oparciu o ceny energii i stawki opłat dla wybranej przez odbiorcę grupy 

taryfowej, określone odpowiednio w Cenniku. 
2. Rozliczenia za sprzedaną energię dokonywane są na podstawie danych pomiarowych udostępnionych Sprzedawcy przez 

OSD. 
3. Rozliczenie za sprzedaną energię może obejmować więcej niż jeden PPE. 
4. Sprzedawca w przypadku otrzymania danych pomiarowych od OSD w terminie dłuższym niż Okres rozliczeniowy ma 

prawo wystawić faktury VAT szacowane na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego 
okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego. 

5. Rozliczenia za sprzedaną energię przeprowadza się zgodnie z zawartą Umową, z dokładnością do 1 kWh. 
6. Rozliczenia za energię składają się z opłaty za energię i opłaty handlowej. 
7. Odbiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur w postaci elektronicznej i kierowanie na adres e-mail wskazany w łączącej 

strony umowie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.  
8. Opłatę za pobraną energię w danej grupie taryfowej, w okresie rozliczeniowym, stanowi suma iloczynów cen energii w 

danych strefach czasowych i ilości sprzedanej energii w tych strefach, ustalonej na podstawie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. 

9. Odbiorcy ponoszą na rzecz Sprzedawcy opłaty zwane opłatami handlowymi, z tytułu dokonywanej przez Sprzedawcę 
obsługi handlowej, polegającej na prowadzeniu ewidencji wpłat oraz innych działań, związanych ze sprzedażą energii. 

10. Opłaty handlowe pobiera się w pełnej wysokości za dany miesiąc (zł/mies./PPE), niezależnie od tego, w którym dniu 
miesiąca nastąpiło podpisanie lub rozwiązanie Umowy, o ile taka opłata przewidziana jest w Cenniku. 

11. W przypadku, gdy Okres rozliczeniowy jest dłuższy niż jeden miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za 
energię, w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia energii w tym okresie.  

12. W przypadku zmiany cen, Sprzedawca przyjmuje do rozliczeń wskazania Układu pomiarowo-rozliczeniowego, na dzień 
wprowadzenia nowych cen: 
a) szacunkowe – na podstawie średniodobowego zużycia energii w okresie rozliczeniowym, obejmującym datę zmiany 
cen, 
b) rzeczywiste – przekazane przez OSD na dzień zmiany cen i podane Sprzedawcy w uzgodnionej formie. 

13. Reklamacje nie zwalniają Odbiorcy od obowiązku terminowych płatności należności. 
14. Sprzedaż energii elektrycznej nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji. 
15. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedawcy. 
16. Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w razie niedochowania terminu 

płatności wskazanego na wystawionej fakturze.  
17. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia Odbiorcy z zapłatą faktur Sprzedawca ma prawo zaliczyć bieżące wpłaty 

Odbiorcy na pokrycie swoich najstarszych wierzytelności, zastrzegając sobie prawo wyboru kolejności pokrycia 
należności.  

§ 5 - Pouczenie o warunkach sprzedaży rezerwowej – zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo energetyczne. 
1. W umowie o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej, odbiorca końcowy wskazuje 

sprzedawcę rezerwowego spośród sprzedawców ujętych na liście, o której mowa w ust. 3 oraz upoważnia operatora 
systemu dystrybucyjnego, do którego sieci ten odbiorca końcowy jest przyłączony, do zawarcia w jego imieniu i na jego 
rzecz - w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej przez dotychczasowego 
sprzedawcę - umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży 
rezerwowej ze wskazanym przez tego odbiorcę końcowego sprzedawcą rezerwowym. 

2. Sprzedawca energii elektrycznej oferujący sprzedaż rezerwową publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia 
w swojej siedzibie ofertę dotyczącą warunków sprzedaży rezerwowej, w tym wzór umowy sprzedaży rezerwowej i 
zestawienie aktualnych cen, warunków ich stosowania i zasad rozliczeń dla sprzedaży rezerwowej. Sprzedawca ten 
przekazuje operatorowi systemu dystrybucyjnego aktualną informację o adresie strony internetowej, na której zostały 
opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej skierowane do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci tego operatora. 
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3. Operator systemu dystrybucyjnego publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie aktualną 
listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do jego sieci, wraz z 
informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej. 

4. Operator sytemu dystrybucyjnego przedstawia aktualną listę sprzedawców, o której mowa w ust. 3, na wniosek odbiorcy 
końcowego przyłączonego do jego sieci. 

5. Operator systemu dystrybucyjnego zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą 
postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na rzecz przyłączonego do jego sieci odbiorcy końcowego 
energii elektrycznej, ze sprzedawcą rezerwowym: 

1) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania: 
a) sprzedaży energii elektrycznej, 
b) świadczenia usług dystrybucji – w przypadkach określonych w art. 5 ust. 15 ustawy – Prawo energetyczne, 
2) w przypadku wygaśnięcia umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej: 
a) jeżeli odbiorca końcowy nie zgłosił temu operatorowi informacji o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy 
sprzedaży energii elektrycznej z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca 
wybrany przez odbiorcę końcowego nie podjął sprzedaży energii elektrycznej. Zawarcie umowy następuje poprzez 
złożenie przez operatora systemu dystrybucyjnego sprzedawcy rezerwowemu oświadczenia o przyjęciu jego oferty. 

6. Umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, o 
której mowa w ust. 5, obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej przez 
dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej i zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa ta może ulec 
rozwiązaniu: 

1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub 
2) w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o 
wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania 
- a odbiorca końcowy nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego 
rozwiązania tej umowy. 

7. Operator systemu dystrybucyjnego informuje odbiorcę końcowego przyłączonego do jego sieci o zawarciu w jego imieniu 
i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży 
rezerwowej, przyczynach zawarcia tej umowy, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu 
opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej 
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Sprzedawca rezerwowy przekazuje odbiorcy końcowemu jeden egzemplarz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy 
kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od 
operatora systemu dystrybucyjnego oświadczenia o przyjęciu oferty sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w ust. 6, 
oraz informuje o prawie odbiorcy końcowego do wypowiedzenia tej umowy. 

9. Operator systemu dystrybucyjnego przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy i sprzedawcy rezerwowemu dane 
dotyczące ilości zużytych przez odbiorcę końcowego energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od 
dnia rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej temu odbiorcy końcowemu, w celu umożliwienia dotychczasowemu sprzedawcy 
dokonania rozliczeń z tym odbiorcą końcowym. Przepis art. 4j ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne stosuje się 
odpowiednio. 

10. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 6, przestała obowiązywać lub uległa rozwiązaniu, a operator systemu 
dystrybucyjnego nie otrzymał informacji o zawarciu przez odbiorcę końcowego przyłączonego do jego sieci umowy 
kompleksowej energii elektrycznej z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, operator systemu 
dystrybucyjnego zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej odbiorcy. 

11. Pouczenie prezentuje zasady prowadzenia sprzedaży rezerwowej – zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo 
energetyczne. Dodatkowo w pozostałych postanowieniach umowy zostały doprecyzowane indywidualne warunki 
prowadzenia sprzedaży.  

 
 

§ 6 - Obowiązywanie Umowy.  
 
1. Umowa obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej przez 

dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej i zawierana jest na czas nieokreślony.  
2. Umowa ta może ulec rozwiązaniu: 

1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub 
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2) w drodze wypowiedzenia przez Odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 
ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu 
Umowy, przy czym Odbiorca może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania 

3. Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem 
na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu 
Umowy.  

4. Umowa może być rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnego oświadczenia pod 
rygorem nieważności skierowanego do Odbiorcy w przypadku, gdy Odbiorca zalega z zapłatą za okres rozliczeniowy i 
nie ureguluje tej zaległości za energię elektryczną w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania 
wezwania od Sprzedawcy w formie pisemnej. 

5. Umowa może być rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnego oświadczenia pod 
rygorem nieważności skierowanego do Odbiorcy w przypadku, gdy na skutek zmian stanu prawnego Sprzedawca nie 
będzie mógł prowadzić działalności w zakresie obrotu energią elektrycznej zgodnie z prawem lub  gdy wygaśnie koncesja 
Sprzedawcy na obrót energią elektryczną bądź zostanie Sprzedawcy cofnięta. 

 
§ 7 - Dane kontaktowe 

 
1. Osoby upoważnione do kontaktów w spawach związanych z realizacją Umowy są: 

a) Ze strony Sprzedawcy: 
b) ………………………………….. 
c) tel.: …………………………… 
d) e-mail: ………………………. 

 
e) Ze strony odbiorcy: 

 
………………………………….. 
tel.: …………………………… 
e-mail: ………………………. 
 

§ 8 - RODO 
 

1. Strony oświadczają, że w celu realizacji Umowy przetwarzają dane osobowe takie jak: imiona i nazwiska oraz adresy e-
mail i numery telefonów osób wskazanych w Umowie jako osoby kontaktowe Strony (dalej: Dane Osobowe lub Personel) 
w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych) (dalej: RODO) oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Strony oświadczają, że:  
a) przetwarzają Dane Osobowe wyłącznie przez czas trwania Umowy i w celu jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b RODO;  
b) zobowiązały pracowników lub współpracowników albo podwykonawców mających dostęp do Danych Osobowych 

do zachowania tych danych w poufności oraz do przestrzegania mechanizmów ochrony danych osobowych 
przewidzianych przepisami RODO,  

c) wprowadziły organizacyjne i techniczne środki w celu zabezpieczenia Danych Osobowych,  
d) o ile będzie to możliwe, zwrócą Stronie lub zniszczą wszelkie Dane Osobowe niezwłocznie po zakończeniu lub 

wygaśnięciu Umowy, chyba że właściwe przepisy nakładają na nich obowiązek przechowywania takich danych 
przez okres dłuższy,  

e) niezwłocznie poinformują drugą Stronę o jakimkolwiek naruszeniu zasad bezpieczeństwa mającym wpływ na Dane 
Osobowe i udzielą jej pomocy w celu usunięcia skutków naruszeń,  

f) jeżeli będzie to konieczne, udzielą drugiej Stronie wsparcia w udzieleniu odpowiedzi na indywidualne wnioski osób 
fizycznych realizujące ich uprawnienia wynikające z RODO.   

2. Strony zgodnie ustalają, iż Strona przekazująca Dane Osobowe zobowiązuje się i jest upoważniona do przekazania 
Personelowi w imieniu Strony otrzymującej dane osobowe Personelu informacji zgodnie z zakresem art. 14 RODO. 
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§ 9 - Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Postanowienia Umowy o świadczenie usług dystrybucji pozostają w mocy 
3.Obiorca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, do przeniesienia jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (w  tym do przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Sprzedawcy) na 
rzecz osób trzecich 
4. Zmiany przepisów oraz zmiany Cennika (z wyłączeniem ceny energii stosowanych wobec Odbiorcy), nie powodują 

konieczności uzyskania zgody Odbiorcy oraz dokonywania zmiany Umowy. W przypadku zmiany Cennika, poinformuje 
on o tym Odbiorcę. Odbiorca uprawniony jest do rozwiązania Umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania powiadomienia 
– z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w § 6 ust. 2 pkt 2 Umowy.  

5. W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków, o charakterze obiektywnym niezależnym od Sprzedawcy, a w 
szczególności podyktowanych zmianami przepisów prawa, kiedy spełnienie świadczenia byłoby połączone z 
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby rażącą stratą dla Sprzedawcy, uprawniony jest on do rozwiązania Umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. Przed dokonaniem rozwiązania Umowy Sprzedawca umożliwi Odbiorcy dokonanie 
zmiany sprzedawcy w terminie nie przekraczającym 1 (słownie: jednego) miesiąca od daty przekazania informacji o 
konieczności rozwiązania Umowy. 

6. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, rozstrzygać będzie właściwy ze względu na siedzibę 
Sprzedawcy sąd powszechny, po podjęciu przez strony działań zmierzających do polubownego rozwiązania sporu. 

7. Umowa zastępuje wszystkie ewentualne wcześniejsze umowy zawarte w zakresie, którego dotyczy Umowa. 
8. Informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani 

ujawniane w jakikolwiek inny sposób dla celów innych niż realizacja obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy, 
w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Powyższe zobowiązanie nie 
dotyczy informacji przekazywanych przez Strony podmiotom z ich grupy kapitałowej, pracownikom i współpracownikom 
lub uprawnionym organom, a także osobom świadczącym usługi doradcze i finansowe na ich rzecz., z zastrzeżeniem, iż 
nie będą to osoby pośrednio lub bezpośrednio świadczące usługi konkurencyjne wobec Sprzedawcy. Niezależnie od 
uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu osoby świadczące usługi doradcze lub finansowe zobowiązane będą 
przez stronę ujawniającą informację do podpisania odrębnej umowy NDA.   

9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Odbiorcy i 1 egzemplarz dla 
Sprzedawcy.  
 

 
 
 
Sprzedawca                                  Odbiorca 

 
 
 
                    …………….…………………….                        …………….……………………. 
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Załącznik nr 1 

 

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Odbiorcę  zgodnie z brzmieniem art. 108 kodeksu cywilnego Sprzedawcy 

 w Umowie o świadczenie usług dystrybucji. 
Niniejszym Sprzedawca tj. spółka  Grupa Energia GE spółka z ograniczoną z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 28, 
00-609 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000936267, NIP: 5272617504, REGON: 142128388, 
kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, udziela Panu…………………………………………..pełnomocnictwa do zawarcia/zmiany/rozwiązania 
umów rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej, oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w celu jej/ich 
realizacji. 

W szczególności do :  
 
 
1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zawarcia umowy sprzedaży rezerwowej – o ile takie 

zgłoszenie będzie wymagane, 
2. uzyskania w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy, informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie 

obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub dotychczasowej 
umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub dotychczasowej umowy kompleksowej, 

3. realizowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonywania aktualizacji danych Odbiorcy u 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz zmiany warunków umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez 
Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w tym: danych adresowych Odbiorcy oraz danych punktu poboru 
Odbiorcy; zgłoszenia zmiany grupy taryfowej lub zgłoszenia zmiany mocy umownej - w trakcie obowiązywania Umowy 
sprzedaży.  

4. dokonywania wszelkich niezbędnych czynności oraz składania i odbierania oświadczeń u Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, w przypadku zaistnienia koniecznych ku temu okoliczności, 

5. cofania oświadczeń o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub dotychczas 
obowiązującej umowy świadczenia usług dystrybucji lub dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej, a także zmiany 
terminu jej rozwiązania w przypadku okoliczności leżących w interesie Odbiorcy, 

6. uzyskania w razie potrzeby: 

⎯ od Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub dotychczasowego sprzedawcy - dowolnej liczby faktur za energię 
elektryczną (z wyszczególnieniem opłat dystrybucyjnych) obejmujących dowolny okres czasu; 

⎯ od Operatora Systemu Dystrybucyjnego - dotychczas obowiązującej umowy świadczenia usług dystrybucji lub 
dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji; 

⎯ od dotychczasowego sprzedawcy – dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub 
dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej,  

7. uzyskania od właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego dostępu do historycznych oraz bieżących danych o 
zużyciu energii elektrycznej i mocy pobranej od momentu rozpoczęcia dostaw dla PPE Odbiorcy, w tym danych 
pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych pozwalających na rejestrację profilu obciążenia i posiadających 
układ transmisji danych pomiarowych do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 

 
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Sprzedawcę do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. 
Pełnomocnictwo dotyczy: 

Lp. OSD Kod PPE 

1. 
  

  

 
 
……………………………………     …………………………………………………………………………………. 
       /Data i miejsce/     /Podpisy wraz z pieczęciami imiennymi i firmowym 


