Energetyczne Centrum S.A.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa

Numer umowy

Formularz należy wypełnić drukowanymi literami niebieskim lub czarnym długopisem, wpisując tylko jeden znak w jedno pole.
Pola oznaczone znakiem * są wymagane.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH
zawarta w dniu
pomiędzy Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Graniczna 17, 26-604 Radom,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000353502, NIP 9482560238, REGON 142370356, kapitał zakładowy 25 100 000 zł (opłacony w całości), reprezentowaną przez
na podstawie pełnomocnictwa numer

					
zwaną dalej „Sprzedawcą”, a
*Imię

*Nazwisko

*Ulica

*Nr budynku

*Nr lokalu
*Kod pocztowy

*Miejscowość
*Poczta

E-mail

*Adres do korespondencji – jeżeli inny niż adres zameldowania
*Ulica
*Nr lokalu

*Miejscowość

*Kod pocztowy

*Poczta

DLA DOMU

*Nr telefonu

*PESEL

*Nr budynku

zwanym/zwaną dalej „Odbiorcą”,
zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron oraz warunków świadczenia sprzedaży energii elektrycznej (dalej „Umowa”).
Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej.
2. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nr decyzji:
OEE/612/13922/W/2/2011/UA.
3. Odbiorca oświadcza, że ma prawną i techniczną możliwość zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej i nie jest stroną umów, które to prawo ograniczają.
4. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią postanowienia niniejszej Umowy, Ogólnych Warunków
Umowy oraz Cennika.
5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 4. powyżej, do realizacji niniejszej Umowy stosuje się także
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy określające prawa konsumentów oraz przepisy
ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. Odbiorca zamawia energię elektryczną czynną dla obiektu wymienionego w pkt. 2. poniżej, a Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii
elektrycznej dla tego obiektu.
2. Usługa sprzedaży energii elektrycznej będzie realizowana na potrzeby zasilania w energię elektryczną następującego obiektu:
*Rodzaj obiektu - opis
*Ulica

*Nr budynku

*Nr lokalu
*Kod pocztowy

*Miejscowość
*Poczta

-

NUM

UOI01
01-01-2014/D02

Ogólne Warunki Umowy:
Rozdział 1 – Postanowienia ogólne
1. Użyte w Ogólnych Warunkach Umowy oraz w Umowie sprzedaży energii elektrycznej
pojęcia oznaczają:
a) Ogólne Warunki Umowy – niniejszy dokument;
b) Umowa – umowa sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą;
c) Sprzedawca – Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Graniczna 17,
26–604 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000353502, NIP 9482560238, REGON 142370356,
kapitał zakładowy 25 100 000 zł (opłacony w całości);
d) Odbiorca – każdy, kto kupuje i pobiera na własny użytek energię elektryczną na podstawie Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą;
e) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi, wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu
Dystrybucyjnego;
f) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSD
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Odbiorcy
usługi dystrybucji energii elektrycznej;
g) Dane pomiarowo-rozliczeniowe – dane zużycia energii elektrycznej przekazywane przez
OSD, na podstawie których następuje rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w ramach Umowy;
h) Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiaroworozliczeniowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio
do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię;
i) Tytuł prawny – rzeczowy, obligacyjny lub oparty na innej podstawie stosunek prawny,
z którego wynika uprawnienie do korzystania w imieniu własnym z obiektu. Tytuł prawny
w szczególności stanowi: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa,
najem, spółdzielcze prawo do lokalu;
j) Punkt Poboru Energii (PPE) – obiekt wskazany w § 2. pkt. 2. Umowy, do którego Odbiorca zamawia energię elektryczną czynną.
k) Cennik Sprzedawcy (Cennik) – każdorazowy zbiór cen i stawek opłat za energię elektryczną zawierający ceny gwarantowane oraz termin obowiązywania tych cen, opracowany i wprowadzony do stosowania przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowiązujący określonych w nim Klientów, stanowiący część Umowy.
2. Odbiorca oświadcza, że ma zawartą Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci jest przyłączony.
W przypadku braku takiej umowy, Sprzedawca podejmie w imieniu Odbiorcy czynności
zmierzające do zawarcia takiej umowy z OSD.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD.
4. Odbiorca upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania danych pomiarowo – rozliczeniowych, niezbędnych do realizacji Umowy, a w szczególności do dokonywania rozliczeń.
5. Odbiorca oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD oraz
prawo uzyskiwania odczytów z układów pomiarowo – rozliczeniowych z OSD, przysługuje Sprzedawcy.
6. Odbiorca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie Umowy.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektu wymienionego
w § 2. pkt. 2. Umowy, a Odbiorca zobowiązuje się do odbioru tej energii w obiekcie oraz
do terminowej zapłaty należności z tego tytułu.
8. Ilość sprzedanej Odbiorcy energii elektrycznej ustala się w oparciu o udostępnione
Sprzedawcy dane pomiarowo – rozliczeniowe dla obiektu dostarczania zgodnie z Umową/Umowami o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o której/ych mowa
w pkt. 1. powyżej, zgromadzone w systemach pomiarowych OSD.
9. Dane pomiarowo – rozliczeniowe udostępniane są Sprzedawcy przez OSD, do którego
sieci przyłączony jest Odbiorca na podstawie upoważnienia, o którym mowa w pkt. 4.
powyżej.
Rozdział 2 – Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej
1. Umowę sprzedaży energii elektrycznej mogą zawrzeć ze Sprzedawcą Odbiorcy korzystający z usług OSD, z którymi Sprzedawca zawarł Generalne Umowy Dystrybucji,
oraz gdy ich OSD oferuje grupę taryfową analogiczną do wybranej przez nich grupy
taryfowej określonej w Cenniku Sprzedawcy w zakresie ilości stref czasowych oraz mocy
przyłączeniowej.
2. W przypadku, gdy godziny obowiązywania poszczególnych stref czasowych grup taryfowych oferowanych przez Sprzedawcę nie pokrywają się z godzinami stref czasowych
OSD, z którego usług korzysta Odbiorca, Odbiorca będzie rozliczany zgodnie ze strefami
czasowymi swojego OSD.
3. Cykle rozliczeniowe, w których rozliczane będą należności za energię elektryczną,
uzależnione są od zasad stosowanych przez OSD, które wskazane są w warunkach
zawartych w Umowie o świadczenie usług dystrybucji, Generalnej Umowie Dystrybucji
pomiędzy Sprzedawcą a OSD, z usług którego korzysta Odbiorca.
4. Realizacja Umowy jest możliwa jedynie w przypadku podpisania przez Odbiorcę prawidłowo wypełnionej Umowy oraz udzielenia Sprzedawcy pełnomocnictwa do reprezentowania
Odbiorcy w zakresie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, a także do dokonania innych
czynności związanych z realizacją Umowy i określonych w Pełnomocnictwie stanowiącym
integralną część Umowy. W przypadku, gdy pomimo wezwania Odbiorcy przez Sprzedawcę, Odbiorca nie usunie nieprawidłowości lub nie uzupełnieni braków w Umowie lub
integralnych jej częściach w terminie 30 dni, Umowę uważa się za nieważną.
5. Warunki świadczenia usług dystrybucji określa Umowa o świadczenie usług dystrybucji
zawarta przez Odbiorcę z OSD. Umowa ta określa w szczególności:
a) moc umowną oraz warunki jej zmiany;
b) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego;
c) własność oraz rodzaj urządzeń układów pomiarowo-rozliczeniowych.
Moc umowna określona w Umowie o świadczenie usług dystrybucji jest mocą umowną
właściwą dla niniejszej Umowy. Zmiana mocy umownej może być dokonana przez Odbiorcę i OSD na warunkach przewidzianych w Umowie o świadczenie usług dystrybucji.
Zmiana taka jest wiążąca dla Stron Umowy.
6. W ramach niniejszej Umowy Sprzedawca zobowiązuje się sprzedawać Odbiorcy energię elektryczną zgodnie z obowiązującym Odbiorcę Cennikiem energii elektrycznej dla
odbiorców indywidualnych.

Rozdział 3 – Prawa i obowiązki Stron związane z realizacją Umowy
1. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności przy realizacji procesu zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej. W ramach tego procesu Sprzedawca w szczególności
zobowiązuje się do działania w imieniu Odbiorcy w zakresie:
a) wypowiedzenia bez zbędnej zwłoki umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy
kompleksowej zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej;
b) wystąpienia do OSD z wnioskiem o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji;
c) wystąpienia do OSD o potwierdzenie terminu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
2. W ramach procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Odbiorca zobowiązuje się
w szczególności do:
a) nieodwoływania udzielonego Sprzedawcy pełnomocnictwa do dokonania niezbędnych
czynności faktycznych i prawnych w celu przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej, które stanowi załącznik do Umowy;
b) niecofania wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej)
z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, którego dokonał Sprzedawca na
podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa;
c) zapewnienia dostępu do układów pomiarowo-rozliczeniowych upoważnionemu przedstawicielowi OSD w celu wykonania czynności technicznych niezbędnych do realizacji
procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jednego lub kilku ze wskazanych powyżej obowiązków przez Sprzedawcę, z przyczyn od niego zależnych, Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy karę umowną w kwocie 300 zł.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Odbiorcę z przyczyn od
niego zależnych jednego lub kilku ze wskazanych powyżej obowiązków przed zakończeniem procesu zmiany sprzedawcy, Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy
karę umowną w kwocie 300 zł.
5. Strony zobowiązują się do:
a) aktualizowania w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wszelkich danych zawartych w Umowie mających wpływ na jej realizację, w szczególności Odbiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie Sprzedawcę o zmianie adresu korespondencyjnego;
b) umożliwienia wglądu do danych stanowiących podstawę do rozliczeń.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Odbiorcy:
a) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
b) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń;
c) przyjmowania reklamacji i zgłoszeń dotyczących warunków realizacji Umowy;
d) rozpatrywania zgłoszeń lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
7. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorców przez Sprzedawcę, Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty lub upustu według stawek i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia
18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1126) lub każdym późniejszym akcie prawnym
określającym te stawki: § 42. pkt. 1.) za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy – w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym; pkt.
10) za nieudzielenie, na żądanie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz
aktualnych taryf – w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa; pkt. 11) za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 1/250
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 Rozporządzenia.
8. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie stosowania Umowy w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Udzielenie informacji może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenie lub reklamacja.
9. Odbiorca może składać zgłoszenia lub reklamacje za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu 801 450 550 (koszt połączenia według stawek operatora), w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dok@ec.net.pl,
przy czym przy wnoszeniu wszelkich spraw związanych z Umową należy powoływać
się na numer Umowy. Dane teleadresowe Sprzedawcy są każdorazowo wskazane na
drukach kierowanych do Odbiorcy.
10. Sprzedawca nie odpowiada za standardy jakościowe dostarczanej przez OSD energii
elektrycznej. Kwestie te reguluje zawarta pomiędzy Odbiorcą i OSD umowa o świadczenie usług dystrybucji.
11. Odbiorca zobowiązuje się do:
a) zakupu energii od Sprzedawcy w ilości pokrywającej całkowite zapotrzebowanie na
energię elektryczną dla PPE objętego Umową;
b) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami
Umowy;
c) terminowego regulowania należności za energię elektryczną i innych należności związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wykonanych na wniosek Odbiorcy lub wynikających z Cennika;
d) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach charakteru wykorzystywania energii elektrycznej oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczanie
Odbiorcy, w tym o zmianie grupy taryfowej;
e) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez Odbiorcę lub OSD.
Rozdział 4 – Rozliczenia i warunki płatności
1. Rozliczenia odbywają się na podstawie danych szacunkowych lub odczytów układu
pomiarowo-rozliczeniowego przekazywanych przez OSD.
2. Odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony przedstawiciel
OSD. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego lub jego awarii, OSD może przekazać do Sprzedawcy dane szacunkowe obliczane na podstawie
zużycia z poprzedniego okresu, za który dokonano odczytów faktycznego zużycia energii
elektrycznej.
3. Rozliczenie za sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie w terminach określonych
w Cenniku Sprzedawcy wraz z regulaminem oferty, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
4. Okres rozliczeniowy ustalany jest pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami układów pomiarowo – rozliczeniowych, dokonywanymi w celach rozliczeniowych. Jeżeli przyjęty
okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, Sprzedawca może pobierać należności
za energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia
energii ustalonego na podstawie zasad wskazanych w pkt. 5 poniżej.
5. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym ustalane
będzie na podstawie ilości energii elektrycznej zużytej w poprzednim lub analogicznym przeszłym okresie rozliczeniowym lub na podstawie deklaracji Odbiorcy wskazanej

Energetyczne Centrum S.A.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Infolinia: 801 450 550 (koszt połączenia według stawek operatora)
e-mail: dok@ec.net.pl

OŚWIADCZENIA STRON
§3

dot. Umowy nr

1 Odbiorca deklaruje zużycie energii elektrycznej od Sprzedawcy w ilości nie mniejszej niż
zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Szacunkowe roczne zużycie w kWh

kWh rocznie, pokrywającej całkowite

1-2 osoby

3 osoby i więcej

Mieszkanie

1700

2500

Dom

2000

2700

Dom z ogrzewaniem elektrycznym

8000

Garaż

9200
50

1. U mowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez czas określony
(słownie:
) lat,
z zastrzeżeniem że okres obowiązywania liczony jest od momentu zakończenia procesu zmiany sprzedawcy i rozpoczęcia dostawy energii przez
Sprzedawcę dla Punktu Poboru Energii wskazanego w § 2. pkt. 2., do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa wskazany okres.
2. Dostawa energii dla Odbiorcy rozpoczyna się z dniem skutecznego rozwiązania umowy/umów, na podstawie których Odbiorca otrzymywał energię od
dotychczasowych sprzedawców energii elektrycznej, lecz nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji. Jeżeli
proces zmiany Sprzedawcy trwa dłużej niż 6 miesięcy, wówczas Sprzedawca jest uprawniony do skrócenia okresu obowiązywania Umowy o liczbę
miesięcy procesu zmiany Sprzedawcy.
3. Zgodnie z art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Sprzedawca informuje, że Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
w terminie 10 dni od daty jej podpisania. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
4. Integralną część Umowy stanowią:
- Cennik Sprzedawcy wraz z regulaminem oferty,
- Ogólne Warunki Umowy,
- Pełnomocnictwo,
- Wzór odstąpienia od Umowy.
- Zbiór praw konsumenta**
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
W imieniu Sprzedawcy

DLA DOMU

Deklarowane zużycie będzie podstawą do wystawiania Odbiorcy prognozowych dokumentów finansowych. Sprzedawca po uzyskaniu od OSD
rzeczywistego zużycia, będzie wystawiał Odbiorcy rozliczeniowe dokumenty finansowe, co oznacza że Odbiorca płaci za faktycznie zużytą energię
elektryczną. Okresy i terminy wystawiania wyżej wymienionych dokumentów finansowych określone zostały w załączniku do Umowy – Cenniku
z regulaminem oferty.
2. W przypadku, gdy ilość zadeklarowanego zużycia energii elektrycznej określona w Umowie nie odpowiada ilości energii elektrycznej zużywanej
faktycznie przez Odbiorcę, Sprzedawca, po powzięciu takiej wiadomości lub na zgłoszenie Odbiorcy, jest uprawniony do dokonania zmian wielkości
zadeklarowanego zużycia energii elektrycznej.
3. Odbiorca oświadcza, że energię elektryczną zakupioną na podstawie niniejszej Umowy będzie zużywał na potrzeby własne.
4. Strony uzgadniają Cennik Sprzedawcy na okres trwania Umowy, który stanowi załącznik do Umowy.
5. O
 dbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy, Cennikiem Sprzedawcy wraz z regulaminem
oferty, Pełnomocnictwem, wzorem odstąpienia od Umowy.
DANE OSOBOWE
§4
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. W celu realizacji Umowy dane są udostępniane Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego, a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania
korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym dokumentów finansowych. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§5

Odbiorca

data, czytelny podpis (imię i nazwisko)

data, czytelny podpis (imię i nazwisko)

Odbiorca oświadcza, że:
1. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach warunków umowy, Ogólnych Warunków Umowy, Cennika na podany
w Umowie adres e-mailowy
2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Sprzedawcę w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) („Ustawa”)
3. wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę innym podmiotom, w szczególności instytucjom
bankowym, ubezpieczeniowym oraz firmom telemarketingowym, z którymi Sprzedawca współpracuje lub zamierza współpracować,
zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy
4. w yraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy (w tym
zmienionego Cennika Sprzedawcy) na wskazany w Umowie adres e-mailowy oraz nr telefonu
5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej na wskazany
w Umowie adres e-mailowy oraz nr telefonu, przez Sprzedawcę, a także inne podmioty, którym Sprzedawca udostępnił jego dane
osobowe
Odbiorca

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

data, czytelny podpis (imię i nazwisko)
** w
 przypadku, gdy zostanie sporządzony i ogłoszony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki
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w § 3. Umowy. W przypadku Odbiorcy bez historii poboru energii u Sprzedawcy, szacunkowe zużycie ustalane będzie na podstawie deklaracji Odbiorcy wskazanej w § 3.
Umowy. Jeżeli okaże się, że w trakcie okresu rozliczeniowego Odbiorca zużywa więcej
energii od ilości deklarowanej lub zgłosi większe zapotrzebowanie, Sprzedawca ma prawo do skorygowania wielkości prognozy zużycia energii elektrycznej. W takiej sytuacji
Sprzedawca wystawi fakturę korygującą ustalającą nową wysokość należności objętych
niezapłaconymi należnościami.
6. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Sprzedawca, w oparciu o uzyskane z OSD
dane pomiarowo-rozliczeniowe, wystawi rozliczeniową fakturę VAT, która uwzględniała
będzie rzeczywiste zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym. Jeżeli, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, odczyt układu pomiaroworozliczeniowego nie nastąpi
w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, dopuszcza się możliwość rozliczania na podstawie wyszacowanego stanu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w oparciu
o średniodobowe zużycie energii elektrycznej dla danego PPE.
7. W przypadku, gdy dokonane płatności w okresie rozliczeniowym przekraczają należność
wynikającą z faktycznego zużycia energii elektrycznej i należnej opłaty handlowej, to powstała nadpłata, wskazana w rozliczeniowej fakturze VAT, podlega zaliczeniu na poczet
płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda ich
zwrotu. W przypadku żądania przez Odbiorcę zwrotu powstałej nadpłaty, Sprzedawca
zobowiązuje się do zwrotu przedmiotowej kwoty przekazem pocztowym lub na rachunek
bankowy wskazany w takim żądaniu w terminie 14 dni od daty jego wpływu.
8. Termin płatności należności za sprzedaż energii elektrycznej zostanie określony przez
Sprzedawcę na fakturze VAT lub innym dokumencie finansowym. W przypadku, niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych
począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności wskazany na fakturze lub innym dokumencie finansowym do dnia zapłaty.
9. W przypadku gdy Odbiorca dokonując płatności nie zdefiniuje tytułu płatności, w pierwszej
kolejności Sprzedawca jest upoważniony do zaliczenia płatnoś ci na poczet najdawniej
wymagalnych zobowiązań Odbiorcy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. W dalszej
kolejności Sprzedawca jest upoważniony do zaliczenia płatności na poczet wymagalnych
zobowiązań wynikających ze świadczenia dodatkowych usług przez Sprzedawcę.
10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności
oraz nie wstrzymuje podjętych przez Sprzedawcę działań windykacyjnych, z wyjątkiem
przypadku określonego w Rozdziale 7 pkt. 1.
11. Odbiorca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich płatności należności wynikających
z Umowy na rachunek bankowy wskazany w treści faktury lub wezwania do zapłaty.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez
Odbiorcę na inny numer rachunku bankowego niż wskazany na fakturach lub wezwaniach do zapłaty wystawionych przez Sprzedawcę.
12. Sprzedawca może przekazywać osobom trzecim dokumenty, dotyczące wierzytelności
przysługujących mu wobec Odbiorcy, w przypadku zbycia tych wierzytelności lub w przypadku prowadzenia działań windykacyjnych względem Odbiorcy.
13. Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia
błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię elektryczną.
Rozdział 5 – Warunki rozwiązania Umowy
1. Jeżeli żadna ze Stron Umowy nie złoży oświadczenia o braku woli jej kontynuowania na
co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Umowa ulega
każdorazowo przedłużeniu na taki sam czas określony na jaki została zawarta. W przypadku przedłużenia Umowy na dalszy czas określony, Strony zgodnie postanawiają,
że sprzedaż energii elektrycznej będzie dokonywana na podstawie cen określonych
w dotychczasowym Cenniku.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę po zakończeniu procesu zmiany
sprzedawcy, a przed upływem okresu na jaki została zawarta lub w przypadku rozwiązania przez Sprzedawcę Umowy w trybie określonym w Rozdziale 7. pkt. 3., Odbiorca
zapłaci Sprzedawcy opłatę jednorazową z tytułu odstępnego, wynoszącą 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć) za każdy miesiąc, o jaki został skrócony okres obowiązywania
Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy zgodnie z niniejszym punktem ulega ona
rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do Sprzedawcy, o ile Odbiorca nie wskazał późniejszego terminu
rozwiązania Umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 3. Rozdział 7. w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę przed upływem okresu na jaki została zawarta, Sprzedawca zapłaci Odbiorcy
opłatę jednorazową z tytułu kary umownej w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć
złotych) za każdy miesiąc o jaki został skrócony okres obowiązywania Umowy.
4. Na wniosek Odbiorcy, Umowa może ulec rozwiązaniu za porozumieniem Stron, w terminie
uzgodnionym przez Strony w przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu,
do którego ma być lub jest dostarczana energia elektryczna na podstawie Umowy, po
przedstawieniu przez Odbiorcę dokumentów potwierdzających zaistniałe zdarzenie.
5. W przypadku, gdy Odbiorca nie poinformuje Sprzedawcy o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD lub umowa ta wygasła, a Sprzedawca poweźmie taką
wiadomość, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy
o świadczenie usług dystrybucji, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty za dostarczoną energię elektryczną z uwzględnieniem opłaty handlowej za okres sprzedaży energii
elektrycznej.
6. Odbiorca zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
a) o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSD w terminie 7 dni
b) od daty złożenia wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do OSD;
c) o planowanych zmianach w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartych z OSD,
w szczególności: zmianie grupy taryfowej, zmianie przeznaczenia lokalu lub obiektu
mających wpływ na realizację Umowy, nie później niż na 30 dni przed planowanym
terminem ich wprowadzenia.
7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty opłaty jednorazowej zgodnie z Rozdziałem 5. pkt. 2. powyżej.
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem
na koniec ostatniego dnia miesiąca, po którym oświadczenie dotarło do drugiej Strony.
 ozdział 6 – Odpowiedzialność Sprzedawcy za niedotrzymanie warunków
R
Umowy
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem
Umowy lub nienależytym wykonaniem Umowy z przyczyn związanych z wystąpieniem
siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie OSD bądź z innych przyczyn wynikających
z wyłącznej winy Odbiorcy.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczoną energię elektryczną
w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia przez Odbiorcę lub OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji, której obowiązywanie jest warunkiem niezbędnym w celu wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
Rozdział 7 – Wstrzymanie sprzedaży energii
1. Sprzedawca może zlecić OSD wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej i wstrzymać się z jej sprzedażą, jeżeli Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną
co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia
Odbiorcy na piśmie o zaleganiu z płatnościami i wyznaczenia dodatkowego, 2-tygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, w przypadku, gdy Odbiorca
nie złoży reklamacji dotyczącej rozliczeń za sprzedaż energii elektrycznej.
2. Sprzedawca jest obowiązany do bezzwłocznego zlecenia wznowienia dostarczania energii elektrycznej wstrzymanego z powodu wymienionego w pkt. 1. powyżej, jeżeli ustaną
przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania energii.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku, gdy Odbiorca nie
uregulował należności za sprzedaż energii przez co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Odbiorcy na piśmie o zaleganiu
z płatnościami i wyznaczeniu dodatkowego 2-tygodniowego terminu do zapłaty zaległych
i bieżących należności.
4. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie jest równoznaczne z rozwiązaniem
Umowy.
Rozdział 8 – Zmiana Ogólnych Warunków Umowy
1. Sprzedawca może wprowadzić zmiany do Ogólnych Warunków Umowy. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy nastąpi poprzez pisemne lub na adres e-mail (o ile Odbiorca
wyraził na to zgodę) dostarczenie zmian Ogólnych Warunków Umowy i dacie ich wejścia w życie. Do propozycji zmiany zostanie dołączony projekt zmian wraz z informacją
o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia Umowy. Zmiany wiążą Strony poczynając od daty
wskazanej w przesłanej Odbiorcy propozycji zmian Ogólnych Warunków Umowy, o ile
Odbiorca przed tą datą nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. W okresie
wypowiedzenia stosowane będą postanowienia dotychczasowych Ogólnych Warunków
Umowy.
2. W przypadku dokonania przez OSD (samodzielnie lub na wniosek Odbiorcy) zmiany
grupy taryfowej Odbiorcy, na taką, której nie ma w obowiązującym Odbiorcę Cenniku
Sprzedawcy, Sprzedawca przedstawi Odbiorcy nowy Cennik odzwierciedlający właściwą
dla Odbiorcy grupę taryfową. Postanowienia pkt. 1. powyżej stosuje się odpowiednio.
3. W przypadkach określonych w pkt. 1. i 2. powyżej, Umowa rozwiąże się z upływem
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Sprzedawcy.
Rozdział 9 – Postanowienia końcowe
1. Nie wymaga formy aneksu do Umowy zmiana:
a) siedziby, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji którejkolwiek ze Stron;
b) numeru rachunku bankowego, na który Odbiorca dokonuje płatności za energię elektryczną;
c) Cennika Sprzedawcy oraz Ogólnych Warunków Umowy;
d) przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy; przy czym zmiany, o których mowa w lit. a)-b)
powyżej, obowiązują z chwilą doręczenia stosownej informacji drugiej Stronie.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy staje się nieważne, niezgodne z prawem lub
niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za nieskuteczne w zakresie, w jakim zostało uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, co nie
wpłynie na pozostałe postanowienia Umowy ani nie będzie oznaczać ich nieważności,
niezgodności z prawem lub niewykonalności. Strony zobowiązują się do zastąpienia
nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, które będzie
ważne, skuteczne i jak najbardziej zbliżone do postanowienia dotkniętego nieważnością
lub nieskutecznością, jednakże w przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie postanowienia Umowy.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy, nie podlegające kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podlegają rozstrzygnięciu
właściwego miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego.
4. W sprawach spornych dotyczących nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii,
rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek Odbiorcy.
5. Odbiorca ma możliwość uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń,
instalacji lub sieci elektroenergetycznej, poprzez zwrócenie się do właściwego OSD,
z którym Odbiorca ma zawartą umowę dystrybucyjną.
6. Odbiorca ma możliwość zapoznania się z obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za
utrzymanie systemu opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji
Energetyki na stronie internetowej pod adresem http://bip.ure.gov.pl/.
7. Sprzedawca zapewnia publiczny dostęp do Zbioru praw konsumenta w swojej siedzibie, a także na stronie internetowej pod adresem: http://www.ec.net.pl/, w przypadku,
gdy Zbiór praw konsumenta zostanie sporządzony i ogłoszony przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki na
stronie internetowej pod adresem http://bip.ure.gov.pl/.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy obowiązują Energetyczne Centrum S.A. od dnia 1 stycznia 2014 r.

