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UMOWA KOMPLEKSOWA 
ŚWIADCZENIA USŁUG SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

DLA PROSUMENTA 
NR ……….. 

 
 
zawarta w dniu ………………… 20… roku w ………., zwana dalej „Umową” pomiędzy: 

……………………………. z siedzibą w …………….. (…………….), przy ul. ……………………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………….., 

……………………….pod numerem KRS………………, NIP: ………………., REGON: ……………………, reprezentowaną przez: 

 
……………………… – ………………… 
 

……………………… – ………………… 
 
 
zwana w dalszej części „PE”,  
 
a 
 

……………………………. z siedzibą w …………….. (…………….), przy ul. ……………………., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………………….., 

……………………….pod numerem KRS………………, NIP: ………………., REGON: ……………………, reprezentowaną przez: 

 
……………………… – ………………… 
 
……………………… – ………………… 
 
zwana w dalszej treści Umowy “Odbiorcą” lub 
 
zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami”. 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron umowy związanych ze świadczeniem usługi 

kompleksowej polegającej na sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej przez PE na rzecz Odbiorcy  
w okresie obowiązywania Umowy do obiektu/nieruchomości określonej w Załączniku nr 1. 

2. Umowa reguluje: 
a) zasady rozliczania przez PE, Energii elektrycznej z OZE wytworzonej przez Odbiorcę jako Prosumenta 

energii odnawialnej i wprowadzonej do sieci „Huta Pokój” S.A. (dalej sieć OSD) nie wcześniej niż w 
dniu 1 lipca 2016 r., 

b) zasady realizacji usługi dystrybucji w zakresie odbioru Energii elektrycznej z OZE wprowadzonej do sieci 
OSD w Mikroinstalacji, zapewnianej przez PE na warunkach wynikających z Umowy, 

c) prawa i obowiązki Odbiorcy w związku z posiadaniem przez niego statusu Prosumenta energii 
odnawialnej, 

d) zasady Bilansowania Handlowego Energii elektrycznej z OZE wytworzonej przez Odbiorcę, zapewniane 
przez PE. 
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§ 2 
DEFINICJE, PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY POWIĄZANE 

 
1. Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają: 

a) BOK – Biuro Obsługi Klienta. 
b) energia elektryczna - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
c) Energia elektryczna z OZE - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWUm. 
d) Forma pisemna – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
e) Instalacja Odnawialnego Źródła Energii - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWUm. 
f) IRiESDn - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
g) Miejsca Odbioru - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
h) Miejsce odbioru z OZE - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWUm. 
i) Mikroinstalacja – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWUm. 
j) Odbiorca – podmiot pobierający na potrzeby własne energię elektryczną na podstawie umowy zawartej  

z Sprzedawcą. 
k) Odbiorca końcowy - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWUm. 
l) Okres rozliczeniowy - okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym 

dokonywane jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży i dystrybucji Energii 
elektrycznej. 

m) OSD – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
n) PE – „Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. 
o) OWŚUK – Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Kompleksowej. 
p) Prezes URE – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.  
q) Prosument energii odnawialnej (zwany w Umowie Odbiorcą) – oznacza pojęcie zgodnie z definicją 

określoną w § 1 OWUm. 
r) Siła Wyższa – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
s) Sprzedawca – oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
t) Sprzedawca Rezerwowy - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
u) Sprzedawca z Urzędu - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
v) Cennik PE - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 
w) Taryfa dla energii elektrycznej PE - oznacza pojęcie zgodnie z definicją określoną w § 1 OWŚUK. 

2. Podstawą do ustalenia warunków Umowy są: 

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 
1642, 1873). 

b) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873). 
c) Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku  

z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 569, z 2018 r. poz. 9.). 

d) Ustawa z dnia 8 grudnia 2018 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854). 
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 Nr. 93 poz. 623 z późn. zm.).  
f) Koncesja Sprzedawcy na obrót i dystrybucję energii elektrycznej udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 
g) Umowa o Przyłączenie zawarta pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą. 
h) Umowa o Świadczenie Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej zawarta pomiędzy PE a OSD. 

i) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP, zwana dalej IRiESP. 
j) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD. 

k) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PE, zwana dalej IRiESDn. 

l) Cennik PE. 

m) Taryfa dla energii elektrycznej PE. 
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§3 
MOC UMOWNA I WARUNKI WPROWADZANIA JEJ ZMIAN, GRUPA TARYFOWA 

 
1. Moc umowna została określona w Załączniku nr 1 do Umowy. 
2. Warunki zmiany mocy umownej określone zostały w § 7 OWŚUK. 
3. Grupa taryfowa została określona w Załączniku nr 1 do Umowy. 
 

§4 
MIEJSCA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, PARAMETRY TECHNICZNE 

 
1. Miejsca Odbioru energii elektrycznej w ramach świadczenia usługi jej dystrybucji zostały określone  

w Załączniku nr 1. 
2. Parametry techniczne energii elektrycznej oraz granice eksploatacji zostały określone w Załączniku nr 1. 
3. Wolumen dostarczanej energii elektrycznej w danym Okresie rozliczeniowym będzie zgodny z ilością energii 

elektrycznej pobraną przez Odbiorcę w danym Okresie rozliczeniowym, potwierdzoną odczytem układów 
pomiarowo - rozliczeniowych w Miejscach Odbioru określonych w Załączniku nr 1. 

 
§5 

ZASADY ROZLICZENIA DOSTARCZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
 

1. PE dokonuje w każdym okresie rozliczeniowym przypadającym w okresie obowiązywania Umowy rozliczania 
ilości Energii elektrycznej z OZE wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci OSD wobec ilości energii elektrycznej 
pobranej przez Odbiorcę z tej sieci. 

2. Rozliczenie ilościowe Energii elektrycznej z OZE wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci OSD w stosunku do 
energii pobranej przez Odbiorcę jest realizowane w następującym stosunku ilościowym: 

a) 1 do 0,7 (rozumianym w ten sposób, że jedna 1 kWh Energii elektrycznej z OZE wprowadzonej przez 
Odbiorcę do sieci OSD pokrywa 0,7 kWh energii elektrycznej pobranej przez niego z sieci OSD) albo: 

b) 1 do 0,8 (rozumianym w ten sposób, że jedna 1 kWh Energii elektrycznej z OZE wprowadzonej przez 
Odbiorcę do sieci OSD pokrywa 0,8 kWh energii elektrycznej pobranej przez niego z sieci OSD)  
w przypadku Mikroinstalacji, o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 10 kW. 

3. Nadwyżką Energii elektrycznej z OZE wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci OSD ponad ilość energii 
elektrycznej pobranej z sieci OSD, zgodnie z przepisami Ustawy o odnawialnych źródłach energii, dysponuje 
PE w celu pokrycia kosztów rozliczenia w tym opłat za usługę dystrybucji, o których mowa w ust.8. 

4. Rozliczenia ilości energii, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się na podstawie, przekazanych PE przez OSD 
danych pomiarowych. 

5. Rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2 podlega wyłączenie energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD 
nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed wprowadzeniem energii do sieci, przy czym jako datę wprowadzenia 
Energii elektrycznej z OZE do sieci przyjmuje się ostatni …………….. danego miesiąca kalendarzowego,  
w którym ta energia została wprowadzona do sieci. 

6. Energia elektryczna nie wykorzystywana w danym Okresie rozliczeniowym, przechodzi na kolejne Okresy 
rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci OSD. 

7. Jeżeli Odbiorca został zakwalifikowany do jednej z grup taryfowych wielostrefowych, to rozliczenie energii 
wprowadzonej z pobraną w danym Okresie rozliczeniowym odbywa się zgodnie z postanowieniami ust. 1-6,  
z tym zastrzeżeniem, że rozliczenia ilościowego, o którym mowa w ust. 2 dokonuje się w oparciu  
o sumaryczną ilość Energii elektrycznej z OZE wprowadzonej do sieci OSD w strefach przez Odbiorcę wobec 
sumarycznej ilości energii pobranej przez niego w strefach z tej siec, a gdy w wyniku tego rozliczenia ilość 
energii pobranej jest większa niż ilość energii wprowadzonej do sieci, to ilość energii wynikająca z tego 
rozliczenia dzielona jest na poszczególne strefy czasowe proporcjonalnie wg ilości energii pobranej w tych 
strefach w danym okresie rozliczeniowym. 

8. Odbiorca, dokonując rozliczenia energii elektrycznej na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 2 nie uiszcza 
opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez Prosumenta 
energii elektrycznej. W konsekwencji dokonując rozliczenia PE nie pobiera od Odbiorcy opłat za usługę 
dystrybucji w części dotyczącej wolumenu energii elektrycznej pobranej, która została pokryta przez 
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wolumen Energii elektrycznej z OZE wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci OSD, wyliczonej  
z uwzględnieniem odpowiedniego stosunku ilościowego, o którym mowa w ust. 2. 

9. Jeżeli zgodnie z łączącą Strony Umową na Odbiorcy ciąży obowiązek uiszczania zaliczek na poczet należności  
z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zasady rozliczenia ilościowego energii elektrycznej opisane  
w niniejszym paragrafie pozostają bez wpływu na zakres tego obowiązku jak również na tryb i termin ich 
rozliczania wynikający z Umowy. 

10. W przypadku zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa szczegółowego sposobu obliczania 
ilości energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub zasad jej rozliczania w taki sposób, 
że zapisy niniejszej Umowy byłby sprzeczne z tymi przepisami, z dniem wejścia w życie zmienionych 
przepisów PE zobowiązuje się stosować zasady rozliczeń zgodnie z nowymi regulacjami na mocy aneksu, 
zawartego niezwłocznie po wejściu w życie tych zmian. 

11. Odbiorca zapłaci PE należności za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energię elektryczną, której ilość 
stwierdzana będzie odczytami układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

12. Układ pomiarowo-rozliczeniowy składa się z licznika energii elektrycznej i jest własnością PE. 
13. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego PE wystawi i dostarczy Odbiorcy w formie pisemnej lub 

elektronicznej fakturę VAT. 
14. Faktura w wersji elektronicznej zostanie wysłana na adres e-mail podany w § 8 ust. 2 Umowy. 
15. Faktury w wersji papierowej będą wysyłane na adres do korespondencji. 
16. Należności za sprzedaną energię elektryczną regulowane będą przelewem na wskazane na fakturze konto. 
17. Odbiorca ureguluje należność określoną w fakturze w terminie do ………. dnia każdego miesiąca, w którym 

została wystawiona faktura. 
18. Na żądanie Odbiorcy, do każdej faktury PE załączy specyfikację kosztów zużycia Energii Elektrycznej  

w poszczególnych Miejscach Odbioru. 
19. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia Odbiorcy z zapłatą faktur PE ma prawo: 

a) zaliczyć bieżące wpłaty Odbiorcy na pokrycie swoich najstarszych wierzytelności, zastrzegając sobie prawo 
wyboru kolejności pokrycia należności głównych i/lub opłat dodatkowych za zwłokę (art. 451 k.c.), 

b) obciążyć Odbiorcę kosztami dodatkowych wezwań do zapłaty i innych czynności windykacyjnych; 
realizacja tego prawa nie ogranicza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 

20. Szczegółowe zasady rozliczania za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej określone 
zostały w § 8 OWŚUK.  

 
§ 6 

WYSOKOŚĆ BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH 
 

Zasady wyznaczania wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych zostały określone 
w § 9 OWŚUK. 

 
§ 7 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas ………………………….  
2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. Data rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej i nr licznika wraz 

ze stanem początkowym zostanie określona w protokole odbioru technicznego spisanym w miejscu odbioru. 
3. Umowa może być rozwiązana za pisemnym wypowiedzeniem przez każdą ze stron z zachowaniem  

……. miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadający po miesiącu,  
w którym dokonano wypowiedzenia. 

4. Utrata przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu/nieruchomości stanowiącego miejsce dostarczania,  
o których mowa w Załączniku nr 1, stanowi warunek rozwiązujący Umowę. 

5. Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej zawiadomienia drugiej Strony.  
6. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie. 
7. Pozostałe warunki rozwiązania umowy zostały określone w § 14 OWŚUK. 
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§ 8 
DANE KONTAKTOWE 

 
1. Korespondencję do PE należy przesyłać na adres:  

………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 
 
Korespondencję do Odbiorcy należy przesyłać na adres:  
………………………………….. 
………………………………….. 
………………………………….. 

2. W bieżących kontaktach między Odbiorcą oraz PE związanych z realizacją Umowy, Strony reprezentują: 
1) ze strony Odbiorcy: ……………………………………………………tel.:……………………………… e-mail:………………………………. 
2) ze strony PE: BOK czynne w godzinach poniedziałek – piątek w godzinach …..00-…...00  

tel.: ……………………………….. 
 

§ 9 
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON 

 
1. Odbiorca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie posiada koncesji wydanej przez Prezesa URE na 

przesyłanie, dystrybucję, obrót, wytwarzanie energii elektrycznej, oraz statusu OSD. Jest nabywcą końcowym 
w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320, 
2419, z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802). 

2. W przypadku zmiany w powyższym zakresie Odbiorca zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu, gdy uzyskał jedną 
z ww. koncesji Prezesa URE lub status OSD, podając nr decyzji, jej datę oraz okres, na który została wydana. 

3. Odbiorca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karno-skarbowej, pod rygorem poniesienia 
odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do PE za wszelkie szkody wynikłe z ewentualnych zaległości  
z tytułu nieodprowadzenia albo nieterminowego odprowadzenia przez PE podatku akcyzowego i związanych  
z tych podatkiem dokumentów. 

4. Odbiorca oświadcza, że dysponuje aktualnym tytułem prawnym do obiektu/nieruchomości określonego  
w Załączniku nr 1 i ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia. Odbiorca udostępni 
(prześle) kopię tytułu prawnego na żądanie PE. 

5. Odbiorca oświadcza, że: 
a) został poinformowany o konsekwencjach wyboru Sprzedawcy Rezerwowego, 
b) został poinformowany o przysługującym mu prawie wskazania Sprzedawcy Rezerwowego spośród 

sprzedawców ujętych na liście publikowanej na stronie internetowej Sprzedawcy oraz udostępnianej  
w siedzibie Sprzedawcy, 

c) nie wskazuje Sprzedawcy Rezerwowego 1),  
d) wskazuje Sprzedawcę Rezerwowego spośród sprzedawców ujętych na liście publikowanej na stronie 

internetowej PE oraz udostępnianej w siedzibie PE, którym jest 
…………………………………………………………………………………………………………………………. oraz upoważnia PE do 
zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz – w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy 
sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego Sprzedawcę – umowy sprzedaży rezerwowej lub 
umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez 
Odbiorcę Sprzedawcą Rezerwowym 1), 

e) w przypadku, gdy dotychczasowy Sprzedawca zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej, a w Umowie 
Odbiorca nie wskazał Sprzedawcy Rezerwowego w sposób określony w lit. c), PE działając w imieniu i na 
rzecz Odbiorcy zawrze ze Sprzedawcą z Urzędu umowę kompleksową i poinformuje, o tym fakcie Odbiorcę 
w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy kompleksowej. 

6. Odbiorca potwierdza, że: 
a) jest Odbiorcą końcowym energii elektrycznej dostarczanej przez PE na podstawie Umowy, 
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b) wprowadza do sieci OSD Energię elektryczną z OZE wytworzoną w Instalacji Odnawialnego Źródła Energii – 
Mikroinstalacji opisanej w § 10 Umowy, w ilości stanowiącej nadwyżkę energii elektrycznej, która nie 
została zużyta na potrzeby własne, 

c) jest Prosumentem energii odnawialnej i wytwarza Energię elektryczną z OZE w Mikroinstalacji wyłącznie na 
potrzeby własne, 

d) w przypadku gdy Odbiorca wykonuje działalność gospodarczą – wytwarzanie Energii elektrycznej z OZE nie 
stanowi przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), 

e) jest właścicielem Mikroinstalacji bądź posiada inny odpowiedni tytuł prawny umożliwiający dysponowanie 
energią elektryczną wytworzoną w Mikroinstalacji bez naruszenia praw osób trzecich, 

f) 1) wytworzył przed zawarciem Umowy energię elektryczną w Mikroinstalacji i po raz pierwszy wprowadził ją 
do sieci OSD w dniu ………………………………., 

g) 1) rozpocznie wytwarzanie Energii elektrycznej z OZE w Mikroinstalacji i zobowiązuje się poinformować w 
formie pisemnej PE o dacie wprowadzenia po raz pierwszy Energii elektrycznej z OZE do sieci OSD, 

h) w przypadku, gdy jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162) nie korzysta z uprawnień wynikających z art. 41 ust. 1 Ustawy  
o OZE. 

7. Strony zobowiązują się do: 

a) bieżącej aktualizacji danych zawartych w § 8, 
b) wzajemnego przekazywania informacji o powstaniu awarii lub okoliczności stanowiących Siłę Wyższą, czasie 

jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy,  
c) zachowania Formy Pisemnej przekazywania danych, informacji, opinii, dokumentów i wniosków,  

o których mowa w Umowie. 
8. Odbiorca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem VAT 1). 
9. PE oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

 
§ 10 

MIKROINSTALACJA 
 

1. Przedmiotem rozliczenia na zasadach wynikających z Umowy jest energia elektryczna wytworzona przez 
Odbiorcę będącego Prosumentem energii odnawialnej opisanej w Załączniku nr 4. 

2. Na mocy Umowy Odbiorca pozostaje zobowiązany poinformować PE o każdej zmianie danych wskazanych  
w Umowie w szczególności o zmianie danych dotyczących Mikroinstalacji, zgodnie z zakresem i trybem 
określonym w OWUm. Naruszenie obowiązku notyfikacji zmiany danych objętych Umową może być 
traktowane jako zawinione istotne naruszenie obowiązków wynikających z Umowy. 

 
§ 11 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy lub z niej wynikającego, Strony 

dołożą starań w celu rozwiązania go w sposób polubowny w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia 
sporu. 

2. W razie nie rozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy 
dla siedziby strony pozywającej, chyba, że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć  
do właściwości Prezesa URE. 

 
§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Podpisanie Umowy ze PE jest jednoznaczne z akceptacją OWŚUK, z którymi Odbiorca przed podpisywaniem 
Umowy się zapoznał.  

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. 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. 
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4. Umowa ulega zmianie w zakresie zmian przepisów Taryfy dla energii elektrycznej PE, Cennika do której/go się 
odwołuje oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez zachowania trybu określonego w ust. 3. 

5. IRiESDn stanowi część Umowy. 
6. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych  

i dokumentów powołanych w § 2 Umowy. 
7. Forma aneksu nie jest wymagana do zmian Umowy będących następstwem: 

a) wymiany elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
b) zmiany OWŚUK, 
c) zmiany adresu korespondencyjnego Stron, która następować będzie na podstawie pisemnego zawiadomienia 

drugiej Strony Umowy, 
d) zmiany stawek opłat zawartych w Taryfie dla energii elektrycznej PE, 
e) zmiany stawek opłat zawartych w Cenniku Pe. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej  
ze Stron. 

9. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy OWUm stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy.  
W sprawach nieuregulowanych w Umowie ani w OWUm stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz aktów 
prawnych i dokumentów powołanych w § 2 Załącznika nr 1 do Umowy. 

10. Z dniem ……2021 r. rozwiązaniu ulega umowa nr …………  z dnia …………. na ………………………. 
11. Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty:  

Załącznik nr 1 - Miejsca Odbioru. 

Załącznik nr 2 – Mikroinstalacja. 

Załącznik nr 3 – OWŚUK. 

Załącznik nr 4 - OWUm. 

 

PE        ODBIORCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) – niepotrzebne skreślić 


