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Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej wraz z usługą Dystrybucji (kompleksowa)  

Nr …………….. 
 
W dniu ……………….. pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „ENWOS” 
Plac Kilińskiego 1 w Chełmku zwanym dalej Dostawcą reprezentowanym przez: 
1. mgr inż. Sławomir Szkółka - Dyrektor Prezes Zarządu 
2. mgr inż. Aleksander Brzezina - Członek Zarządu 
 
a 
……………….. 
……………….. 
reprezentowana przez: 

 
1. …………………. - ………………… 
 
 
 
NIP …………………….                        REGON  ……………………. 
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej do obiektu Odbiorcy ……….  w Chełmku przy Pl. 

Kilińskiego 1, 
2. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu wymienionego w § 1. 
3. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej w miejscu dostarczania określonej w załączniku nr 1 do 

umowy oraz terminowego wnoszenia opłat za pobraną energię elektryczną. 
 

§ 2. 
Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na zasadach określonych przez Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku – 
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. z późniejszymi zmianami), rozporządzenia wykonawcze do powyższej 
ustawy, Koncesję na Obrót Energią Elektryczną Nr OEE/269/443/W/1/2/2000/AS z dnia 20 września 2000 r., Koncesję 
na Przesyłanie i Dystrybucję Energii Elektrycznej Nr PEE/217/443/W/1/2/2000/AS z dnia 20 września 2000 r. a także 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i z obowiązującą na obszarze działania Dostawcy Taryfą dla Energii 
Elektrycznej. 

 
§ 3. 

Rozliczenie między Stronami za moc i energię elektryczną odbywać się będzie w grupie taryfowej C …….. zgodnie z 
obowiązującą na obszarze działania PEC i GWŚ ENWOS Taryfą, na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego określonego w załączniku nr 1 do Umowy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych. 

§ 4. 
1. Faktury za dostarczoną energię elektryczną regulowane będą przez Odbiorcę w terminie do 14 dni od daty 

wystawienia faktury. 
2. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu. 
3. Dostawca może wystawić do 5-ciu faktur przejściowych stanowiących raty w ramach rozliczeń planowych. Faktury 

będą płatne w terminach w nich określonych. 
4. Reklamacje nie zwalniają Odbiorcy z terminowej płatności należności. 

 
§ 5. 

Odczyty wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych dokonywane są z dokładnością do 1 kWh, 1 kVarh i 1 kW. 
 

§ 6. 
Odbiorca ma prawo do zmiany grupy taryfowej nie częściej niż co 12 m-cy z zachowaniem warunków taryfy 
obowiązującej na terenie dostawcy. 

§ 7. 
Nieterminowe regulowania należności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych. W przypadku zalegania z zapłatą 
należności po upływie miesiąca od terminu zapłaty faktury Dostawca ma prawo do wstrzymania dalszej dostawy energii 
elektrycznej po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia umowy. Wznowienie dostarczania energii 
elektrycznej nastąpi po uregulowaniu i powiadomieniu o zapłacie zobowiązań względem Dostawcy. Koszt wznowienia 
dostawy energii, a także koszty związane z podjętymi działaniami Dostawcy zmierzającymi do zrealizowania wyłączenia 
- nawet jeżeli stały się one niecelowe ze względu na spłatę zadłużenia – ponosi Odbiorca zgodnie z obowiązującą Taryfą 
dla Energii Elektrycznej. 
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§ 8. 

W razie stwierdzenia przez Dostawcę pobierania energii niezgodnie z Umową, z częściowym lub całkowitym 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub stwierdzenia uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
plomb legalizacyjnych, plomb Dostawcy, będą pobierane opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą dla Energii 
Elektrycznej. 
 

§ 9. 
Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w przypadku: 
1. Pobierania energii elektrycznej z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego. 
2. Dokonania przez Odbiorcę zmian w układzie pomiarowo-rozliczeniowym umożliwiającym zafałszowanie pomiaru. 
3. Stwarzania przez instalację Odbiorcy bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub pożarowego a także 

użytkowania przez Odbiorcę urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci lub instalacji innych odbiorców 
przekraczających dopuszczalny poziom. 

4. Uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych 
oraz elementów sieci znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy dla przeprowadzenia prac 
eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci. 

W przypadkach określonych w pkt. 1,2 i 3 wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej może nastąpić niezwłocznie, 
natomiast W przypadku określonym w pkt.4, po upływie 7 dni od pisemnego wezwania do dopuszczenia uprawnionych 
pracowników Dostawcy do urządzeń elektroenergetycznych. 

 
§ 10. 

1. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony od dnia ……………. r. 
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia, na 

koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11. 
1. Wszelkie zmiany Umowy lub treści załączników mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności. 
2. W przypadku zmiany przepisów, Taryfy dla Energii Elektrycznej lub warunków Przyłączenia, na które Umowa się 

powołuje ulegają automatycznie zmianie postanowienia niniejszej Umowy. W takim przypadku forma aneksu nie jest 
wymagana, jednakże Dostawca zobowiązany jest do powiadomienia odbiorcy o zakresie i terminie zmian taryfy. 

 
§ 12. 

Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych wzajemnie w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy. Postanowienie to ma zastosowanie po wygaśnięciu niniejszej umowy. 
 

§ 13. 
Załączniki stanowią integralną część umowy. 
 

§ 14. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają następujące przepisy: 
1. Kodeks Cywilny z 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 93 z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. z późniejszymi zmianami) wraz 

z aktami wykonawczymi. 
3. Taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca na obszarze działania Dostawcy. 
Wszelkie spory między Stronami rozstrzygać będzie właściwy Sąd Gospodarczy. 
 

§ 15. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 16. 
Załączniki: 
1. załącznik nr 1 – Warunki Techniczne Sprzedaży Energii Elektrycznej  
2. załącznik nr 2 – Taryfa dla Energii Elektrycznej  
3. załącznik nr 3 – Taryfa dla Dystrybucji  
 

DOSTAWCA        ODBIORCA 
 
 


