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UMOWA KOMPLEKSOWA  
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI  

DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH G NIEPROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

 

Nr EO  Grupa taryfowa   

  Wpisać prawidłową grupę taryfową  

 

zawarta   w  zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 
Data  Miejscowość  

 

 

Imię i nazwisko  

        

PESEL  
 

 
Numer telefonu  Adres e-mail 

Adres punktu odbioru: 

         

Kod pocztowy  Miejscowość 
 

    

Ulica  Numer 
 
Adres do korespondencji: (jeśli jest inny niż punktu odbioru)  

         

Kod pocztowy  Miejscowość 
 

    

Ulica  Numer 

zwaną/zwanym dalej „Odbiorcą”, 
a 
PKP Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000322634, NIP 526-25-42-704, REGON 017301607, kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł wpłacony w całości,  
zwaną dalej „Sprzedawcą”, 
reprezentowaną przez: 

1.  
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

2.  
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe 

 
w dalszej części zwanych łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy usługi kompleksowej, o której mowa w § 2 
ust. 1 Umowy. 

2. Świadczenie usługi kompleksowej odbywa się na podstawie Prawa energetycznego, przepisów wykonawczych wydanych 
na podstawie przepisów Prawa energetycznego, Kodeksu cywilnego, Taryfy, IRiESD Sprzedawcy pełniącego funkcję OSD oraz 
Umowy.  

3. Świadczenie usługi kompleksowej będzie realizowane zgodnie z warunkami przyłączenia dla PPE określonego/określonych*  
w Załączniku 1 do Umowy. 

4. Odbiorca oświadcza, że:  
 

jest właścicielem  współwłaścicielem  dzierżawcą   najemcą   wymienionego w preambule 
lokalu / obiektu 

 
posiada akt notarialny własności   zgodę współwłaścicieli  umowę dzierżawy  umowę najmu  
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będzie pobierał 
energię dla celów 

gospodarstwa 
domowego 

 gospodarstwa 
rolnego 

 domku 
letniskowego 

 innych (podać 
jakich) 

 

Wstawić X w odpowiednim miejscu    

§ 2 
1. Na warunkach i w zakresie określonym w Umowie, Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Odbiorcy usługę kompleksową, 

tj. sprzedawać Energię elektryczną oraz świadczyć usługę jej dystrybucji oraz dokonywać Bilansowania handlowego Odbiorcy jako 
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, zaś Odbiorca zobowiązuje się do odbioru Energii elektrycznej oraz terminowego 
dokonywania płatności. 

2. Dane identyfikacyjne oraz techniczne nieruchomości, obiektu lub lokalu, PPE do którego/których* dostarczana jest Energia 
elektryczna oraz Moc umowna określone są w Załączniku 1 do Umowy.  

3. Szczegółowe warunki realizacji usługi kompleksowej, prawa i obowiązki Stron, w tym w szczególności: warunki zmiany Mocy 
umownej, warunki wprowadzania zmiany ceny lub stawek opłat i Grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, standardy 
jakościowe, sposób rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów, bonifikaty za niedotrzymanie parametrów technicznych Energii 
elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków Umowy 
oraz szczegółowe warunki rozwiązania Umowy zostały określone w OWU lub Taryfie. 

§ 3 
1. Ilość dostarczonej Energii elektrycznej będzie ustalana na podstawie wskazań Układów pomiarowo – rozliczeniowych 

zainstalowanych w PPE. 
2. Rozliczenia za Energię elektryczną odbywać się będą według cen i stawek opłat określonych w obowiązującej, aktualnej Taryfie dla 

właściwej Grupy taryfowej, do której zaliczony został Odbiorca, wskazanej w Załączniku 1 do Umowy. 
3. Rozliczenia za świadczenie usługi dystrybucji odbywać się będą według stawek opłat określonych w obowiązującej Taryfie 

właściwych dla Grupy taryfowej, do której zaliczony został Odbiorca zgodnie z aktualną Taryfą, określonej w Załączniku 1 
do Umowy. 

5. Stosuje się okres rozliczeniowy:  

jednomiesięczny   dwumiesięczny  sześciomiesięczny  
Wstawić X w odpowiednim miejscu   
  

§ 4 
 
1. Odbiorca wskazuje, że Sprzedawcą rezerwowym Odbiorcy jest: 

  
 

Nazwa Sprzedawcy rezerwowego 

2. Odbiorca oświadcza, że znana jest mu oferta sprzedaży rezerwowej Sprzedawcy rezerwowego wskazanego w ust. 1. Lista 
sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej OSD wraz z 
informacją o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej jest dostępna na stronie 
internetowej www.pkpenergetyka.pl oraz udostępniona w siedzibie OSD.  

3. Odbiorca upoważnia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcą 
rezerwowym, na warunkach i zasadach określonych przez tego Sprzedawcę rezerwowego, w tym do żądania rozpoczęcia 
dostarczania Energii elektrycznej przez Sprzedawcę rezerwowego przed upływem terminu 14 dni na złożenie oświadczenia w 
przedmiocie odstąpienia od umowy sprzedaży rezerwowej zawartej na odległość, liczonego od dnia jej zawarcia. Jednocześnie 
Odbiorca oświadcza, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy sprzedaży rezerwowej w terminie 14 dni od dnia 
jej zawarcia. 

§ 5 
6. Umowa wchodzi w życie w dniu:  

 
                           
 
 
        

Umowa obowiązuje na czas nieokreślony/do dnia*: 
  
 Data 
 (wstawić X w odpowiednim polu i ew. wypełnić) 

 

1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez 
podania przyczyny w trybie natychmiastowym. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik 6 do 
Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik 7 do Umowy. 

  
 Data 

 zainstalowania Układu pomiarowo-rozliczeniowego 
  

 podania napięcia do PPE przez Sprzedawcę jako OSD 
  

  
 Inne  
 (wstawić X w odpowiednim polu) 

 

http://www.pkpenergetyka.pl/
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2. W przypadku zawarcia Umowy na odległość rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji nastąpi 
nie później niż w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, o ile Strony nie uzgodnią innej daty lub nie zostanie wskazana przez Odbiorcę 
w Umowie. 

3. W przypadku, gdy dla PPE objętych niniejszą Umową obowiązuje inna umowa kompleksowa zawarta pomiędzy Stronami, z chwilą 
wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc dotychczasowa umowa kompleksowa. 

§ 6 

1. Zmiany stawek opłat określonych w Taryfie nie powodują konieczności zmiany Umowy. Szczegółową procedurę zmiany stawek 
opłat określa OWU. 

2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Szczegółowe zasady dokonywania zmian w Umowie określa OWU. 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w OWU. Szczegółowe warunki rozwiązania 
Umowy oraz wstrzymania świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży Energii elektrycznej określa OWU. 

§ 7 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
2. Integralną część Umowy stanowią (wstawić X w odpowiednim polu): 

 

 Załącznik nr 1 - Warunki świadczenia usługi kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi 
dystrybucji dla klienta z grup taryfowych G; 

  

 
Załącznik nr 2 - OWU (Ogólne warunki Umowy) dla klientów z grup taryfowych G - dostępny na stronie internetowej 
Sprzedawcy www.pkpenergetyka.pl w zakładce: Dokumenty do pobrania. 

  

 Załącznik nr 3 - Dokumenty dotyczące Odbiorcy (pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji, tytuł 
prawny do nieruchomości, obiektu lub lokalu); 

  

 Załącznik nr 4 - Dokumenty dotyczące Sprzedawcy (pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentacji); 
  

 Załącznik nr 5 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKP Energetyka; 

  

 Załącznik nr 6 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość; 
  

 Załącznik nr 7 - Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość; 
  

 Załącznik nr 8 - Regulamin wystawiania, udostępniania i przechowywania w formie elektronicznej faktur wystawianych 
przez PKP Energetyka S.A.; 

  

 Załącznik nr 9 – Kopia zbioru praw konsumenta energii; 
  

 Taryfa - dostępna na stronie internetowej Sprzedawcy www.pkpenergetyka.pl w zakładce: Dokumenty do 
pobrania   

 
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWU lub Taryfy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.  
4. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał od Sprzedawcy OWU.  
5. Wszelkie wyrażenia pisane w Umowie dużą literą, a w niej niezdefiniowane, posiadają znaczenie nadane im w OWU. 

 
§ 8 

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Odbiorcę w związku z realizacją Umowy przez 
PKP Energetyka S.A. znajduje się w Załączniku nr 5. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych  
i organizacyjnych wymaganych przepisami RODO, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych oraz za przekazanie nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych. 

 

  

Odbiorca Sprzedawca 

  

http://www.pkpenergetyka.pl/
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Data Data 
 
 
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, jak i podmiotów powiązanych 
ze Sprzedawcą, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych oraz materiałów handlowych 
na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

□ TAK   □ NIE 
(właściwe zaznaczyć X) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, podanych przeze mnie danych 
osobowych, w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, w celach marketingu produktów i usług, jak również prowadzenia 
badań i analiz dotyczących zwiększenia jakości obsługi klienta PKP Energetyka S.A. zgodnie z RODO. 

□ TAK   □ NIE 
(właściwe zaznaczyć X) 

 
Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia umów bądź zawiadomień dotyczących zawarcia umów przy użyciu środków 
porozumiewania się na odległość, przez Sprzedawcę oraz przez podmioty powiązane ze Sprzedawcą, na podany adres poczty elektronicznej 
lub numer telefonu.  

□ TAK   □ NIE 
(właściwe zaznaczyć X) 
 
 

Wnoszę o rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od Umowy zawartej na 
odległość, tj. przed upływem 14 dni od daty jej zawarcia. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż rozpoczęcie 
dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy skutkować będzie w przypadku odstąpienia od tej 
umowy obowiązkiem zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformuję Sprzedawcę o 
odstąpieniu od niniejszej Umowy. 

□ TAK   □ NIE 
(właściwe zaznaczyć X) 
 

 
Wyrażam zgodę na wystawianie, udostępnianie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie wystawiania, udostępniania i przechowywania w formie elektronicznej faktur wystawianych przez PKP Energetyka S.A., 
stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy. 
 

□ TAK   □ NIE 
(właściwe zaznaczyć X) 
 
 

 
 
 

Odbiorca 

 
Data 

 


