Nr ewidencyjny
Nr PPE
Umowa rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej nr ……………………….
zawarta w dniu ………………………. roku w Częstochowie
Pomiędzy:
POLONTEX Spółka Akcyjna Poraj, ul. Armii Krajowej 43 kod pocztowy: 42-360 Poraj, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000094612, kapitał zakładowy18.160.000,00 zł w całości wpłacony, posiadającą nr NIP 5770009643, REGON 150916961,
zwana dalej Sprzedawcą Rezerwowym, reprezentowana przez pełnomocnika …..................., Dyrektora Oddziału, POLONTEX
S.A. Oddział ENERGETYCZNY w Częstochowie, ul. Rejtana 29E, 42-202 Częstochowa, działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia …...............
1.

………………………………………………

a
nazwa firmy

adres siedziby: (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowość/kod pocztowy/ poczta)

adres korespondencyjny – dla miejsca wysyłania faktur (o ile inny niż siedziby)

sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu

kapitał zakładowy

numer NIP

REGON

zwana dalej Odbiorcą, reprezentowana przez POLONTEX Spółka Akcyjna Poraj, ul. Armii Krajowej 43 kod pocztowy: 42-360
Poraj, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094612, kapitał zakładowy18.160.000,00 zł w całości wpłacony,
posiadającą nr NIP 5770009643, REGON 150916961, reprezentowana przez pełnomocnika …..................., Dyrektora Oddziału,
POLONTEX S.A. Oddział ENERGETYCZNY w Częstochowie, ul. Rejtana 29E, 42-202 Częstochowa, działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia …...............
jako OSD na podstawie upoważnienia zawartego w umowie o świadczenie usługi dystrybucji Nr :...................................... z
dnia …........................................
1.

…………………………………………
została zawarta umowa następującej treści:

Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę
z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia
wykonawcze do powyższej ustawy oraz Koncesję na Obrót Energią Elektryczną nr OEE/751/21860/W/OKA/2013/RZ z dnia 07 października
2013 roku, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej POLONTEX S.A., Taryfę sprzedawcy dla sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej
POLONTEX S.A. z siedzibą w Częstochowie (zwaną dalej Taryfą Sprzedawcy Rezerwowego), a także postanowienia niniejszej Umowy

§1
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych ze sprzedażą i zakupem energii
elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
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2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem,
opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej Umowy o świadczenie usług
dystrybucji zawieranej przez Odbiorcę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).
3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają:

a) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym
elektroenergetycznym;
Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami);
Standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w
poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców o zbliżonej charakterystyce odbioru;
Taryfa Sprzedawcy Rezerwowego – zbiór cen oraz warunków ich stosowania, wprowadzony jako
obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców przyłączonych do sieci w trybie określonym ustawą
Prawo energetyczne.
Sprzedaż Rezerwowa – sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci
dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży
energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę
Sprzedawca Rezerwowy –przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią
elektryczną, wskazane przez odbiorcę końcowego, zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż
rezerwową.
Umowa - niniejsza umowa rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej
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, zawierająca upoważnienie Odbiorcy do zawarcia przez OSD Umowy;
Inne pojęcia, niezdefiniowane powyżej, posiadają znaczenie nadane im w Prawie energetycznym oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy.

§2
1. Sprzedawca Rezerwowy zobowiązuje się do sprzedaży, a Odbiorca zobowiązuje się do kupna energii
elektrycznej dla punktów poboru określonych w Umowie o świadczenie dystrybucji energii elektrycznej.
2. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla punktów poboru
określonych w § 2 ust. 1 określona jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej.
3. Rozliczenia między Stronami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą zgodnie z cenami i
opłatami wynikającymi z Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego.
4. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.
5. Strony wspólnie oświadczają, że wszelkie prawa i obowiązki dotyczące świadczenia usług dystrybucyjnych
na rzecz Odbiorcy określa Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Odbiorcą a
OSD.
6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana jest na potrzeby odbiorcy
końcowego, czyli Odbiorca nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne.
§3
Na mocy Umowy Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do:
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa,
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2) zakupu energii elektrycznej od Sprzedawcy Rezerwowego w ilości określonej w §2 ust. 1 Umowy i na
warunkach wskazanych w §2 ust. 2 Umowy,
3) terminowego regulowania należności za zakupioną energie elektryczną,
4) wnoszenia opłaty za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane przez Sprzedawcę Rezerwowego w
szczególności wykonywane na wniosek Odbiorcy lub wynikające z Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego,

§4
1. Ceny energii elektrycznej, stawki opat dodatkowych oraz zasady ich stosowania określa Taryfa
Sprzedawcy Rezerwowego, która będzie podstawą rozliczeń między Stronami.
2. Ceny energii elektrycznej określone w Taryfie Sprzedawcy Rezerwowego zawierają podatek akcyzowy od
energii elektrycznej w wysokości określonej przepisami Ustawy o podatku akcyzowym, która na dzień
zawarcia Umowy wynosi 5,00 zł/MWh. W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie stawki podatku
akcyzowego lub podatników tego podatku, cena energii elektrycznej określona w Taryfie Sprzedawcy
Rezerwowego podlega odpowiedniej zmianie. Zmiana cen energii elektrycznej określonych w Taryfie
Sprzedawcy Rezerwowego z powodu zmiany stawki podatku akcyzowego, nie stanowi zmiany Umowy i
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Wraz z wejściem w życie zmiany Ustawy o podatku akcyzowym,
zmianie ulegną ceny energii elektrycznej określone w Taryfie Sprzedawcy Rezerwowego, a wystawione do
tego momentu faktury VAT za energię elektryczną zostaną odpowiednio skorygowane.
3. Sprzedawca Rezerwowy może zmienić albo wprowadzić nową Taryfę Sprzedawcy Rezerwowego, w
przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej lub opłat za obsługę
handlową a w szczególności:
1) Zmiany przepisów prawa wpływających na koszt prowadzenie działalności w zakresie kosztów obrotu
energią elektryczną, w tym przepisów prawa podatkowego;
2) Wydania wobec Sprzedawcy Rezerwowego decyzji administracyjnych wpływających na koszt
prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w szczególności Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki;
3) Zmiany istotnych okoliczności faktycznych odnoszących się do Sprzedawcy Rezerwowego i
wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.
4. Sprzedawca Rezerwowy poinformuje każdorazowo o zmianie Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego, w
szczególności w zakresie cen i stawek opłat albo o wprowadzeniu nowej Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego
oraz o dniu wejścia w życie zmiany albo nowej Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego, doręczając Odbiorcy
wykaz zmian dokonanych w Taryfie Sprzedawcy Rezerwowego albo nową Taryfę Sprzedawcy
Rezerwowego.
5. Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat stosowane w rozliczeniach zostaną powiększone o kwotę
podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Taryfy udostępniane są Odbiorcy w punkcie obsługi klientów Sprzedawcy Rezerwowego.
7. Aktualne komunikaty o zmianie stawek opłat zawartych w Taryfach oraz aktualne Taryfy Sprzedawcy
Rezerwowego, publikowane są na stronie internetowej www.polontex.com.pl.
8. Sprzedawca Rezerwowy i Odbiorca zgodnie ustalają następujący sposób rozliczeń:
1) W terminie 7 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Sprzedawca wystawi fakturę VAT
obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy;
2) Termin płatności faktur VAT oraz faktur VAT korygujących wynosi 14 dni od daty ich wystawienia. W
przypadku, gdy którykolwiek z ww. terminów przypada na dzień wolny od pracy, termin wpłaty
należności zostaje przesunięty na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy
9. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany
w fakturze.
10. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca Rezerwowy będzie obciążał Odbiorcę
odsetkami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Strona 3 z 6

11. Rozliczenia między Stronami dokonywane są na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych
dostarczanych przez OSD, do sieci którego Odbiorca jest przyłączony, na zasadach określonych w
Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD.
12. Sprzedawca Rezerwowy ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur. Sprzedawca
Rezerwowy dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w szczególności w przypadku stwierdzenia:
1) nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo rozliczeniowego;
2) przyjęcia do rozliczeń błędnych danych pomiarowych;
3) przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen energii elektrycznej lub niewłaściwych stawek opłat.
13. Reklamacje nie zwalniają od obowiązku płatności.
14. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, a
także innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię
elektryczną, przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT.
15. Korekta, o której mowa w ust.14 obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały
stwierdzone błędy i nieprawidłowości.
16. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty, o której mowa w ust. 14 zalicza się na poczet płatności
ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu.
17. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur, o których mowa w ust. 14, jest wielkość błędu odczytu lub
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
18. Jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w ust. 17 nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia
wielkości korekty stanowi liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie
sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w
poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury, z
zastrzeżeniem ust.20.
19. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego
okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiaroworozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust.20.
20. W wyliczeniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne
udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

§5
1. Umowa zawierana jest przez OSD – w imieniu Odbiorcy i na jego rzecz – ze Sprzedawcą Rezerwowym
1) niezwłocznie po uzyskaniu przez OSD od dotychczasowego sprzedawcy informacji o konieczności
zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej
2) w przypadku wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą jeżeli Odbiorca nie
zgłosił OSD informacji o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej z innym sprzedawcą w
ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez Odbiorcę nie podjął
sprzedaży energii elektrycznej.
Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez OSD Sprzedawcy Rezerwowemu oświadczenia o
przyjęciu jego oferty.
2. Umowa obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez dotychczasowego
sprzedawcę.
3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
4. Umowa może ulec rozwiązaniu:
1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron,
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 termin jej
rozwiązania.
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Odbiorca nie może zostać obciążony przez Sprzedawcę Rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego
rozwiązania Umowy.
5. Sprzedawca Rezerwowy przekazuje Odbiorcy jeden egzemplarz Umowy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania od OSD oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy Rezerwowego, o którym mowa w ust.1,
oraz informuje o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia tej Umowy.
§6
Sprzedawca Rezerwowy kieruje do OSD żądanie wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do
Odbiorcy jeżeli Odbiorca zwleka z zapłatą za sprzedawaną energię elektryczną , co najmniej przez okres
30 dni po upływie terminu płatności.
§7
Przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Umowy następować będzie wyłącznie na zasadach
określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst
jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1781). Odbiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

§8
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności na piśmie, w formie aneksu do Umowy,
z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych.
2. W razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi
sprzeczne tracą ważność zaś w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego
prawa.
3. Zmiany Umowy w trybie określonym w ust. 2 są dopuszczalne, w szczególności, w przypadku zmiany
przepisów prawa powszechnego, IRiESP, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, w
takim zakresie, w jakim pozwalają na dostosowanie postanowień Umowy do powyższych zmian
4. W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek z postanowieniami
Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania
Umowy do nowych okoliczności.
5. Jako sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z realizacją Umowy Strony wskazują sąd
miejsca siedziby Sprzedawcy Rezerwowego.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu Cywilnego,
b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi,
c) aktualnie obowiązującej Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego,
d) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD.

§9
W bieżących kontaktach między Sprzedawcą Rezerwowym a Odbiorcą, związanych z realizacją Umowy, Strony
reprezentować będą:
a) ze strony Sprzedawcy Rezerwowego:
w zakresie realizacji Umowy:
Imię i Nazwisko

Tel. / kom.

Fax

E-mail

1)
2)
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b) ze strony Odbiorcy
w zakresie realizacji Umowy:
Imię i Nazwisko

Tel. / kom.

Fax

E-mail

1)
2)

§ 10
Strony zgodnie ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji oraz zasady doręczeń:
a) adres do doręczeń dla korespondencji do Polontex S.A.:
POLONTEX S.A. Oddział Energetyczny
ul. Rejtana 29E
42-202 Częstochowa
adres e-mail: oenergetyczny@polontex.com.pl
b) adres do doręczeń dla korespondencji do Odbiorcy :
…........................................................
…........................................................
….......................................................
adres e-mail: ….......................................................
W razie niepoinformowania drugiej strony na piśmie o zmianie adresu do doręczeń przyjmuje się, że wszelką
korespondencję wysłaną na wskazany powyżej adres uznaje się za doręczenie prawnie skuteczne.
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje OSD, dwa
egzemplarze Sprzedawca Rezerwowy. Sprzedawca Rezerwowy przekazuje jeden egzemplarz Odbiorcy w
trybie określonym w §5 ust.5.

Sprzedawca Rezerwowy

OSD (w Imieniu i na rzecz Odbiorcy)

……………………………………………………
………….………………………………………
(podpis)
(pieczątka imienna)

(podpis)
(pieczątka imienna)
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