
1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej 

podstawie i w celu wykonania jej postanowień,
b) Koncesja SPRZEDAJĄCEGO na obrót Energią Elektryczną nr OEE/472/13820/W/2/2007/MB wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 kwietnia 2007 r. na okres 

od 5 lipca 2007 r. do 5 maja 2017 r.,
c) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji zawarta pomiędzy Kupującym a OSD,
d) Umowa o Świadczenie Usług Przesyłowych zawarta pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a OSP – Umowa przesyłowa nr: UPE/POO/FAMP/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r.,
e) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a OSD,
f ) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP, zwana dalej IRiESP,
g) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD.

2. Strony oświadczają sobie wzajemnie, że zapoznały się z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt. a i f-g niniejszego paragrafu.
3. Strony zgodnie oświadczają, że wymienione wyżej, posiadane przez nie koncesje oraz umowy, których są stronami są ważne i nadal skuteczne i umożliwiają zawarcie niniejszej 

Umowy.
4. Kupujący wyraża zgodę na udostępnianie danych pomiarowych Sprzedającemu przez OSD – treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
5. Integralną częścią niniejszej Umowy są Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej stanowiące załącznik nr 3 do Umowy. W razie sprzeczności postanowień Umowy 

z treścią Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

§1.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia  roku. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej od dnia  roku, 

lecz nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy przez OSD i przyjęcia Umowy do realizacji.
2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu na jaki została zawarta. Okres obowiązywania Umowy może zostać przedłużony w drodze stosownego aneksu 

sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności lub na skutek przyjęcia przez Kupującego oferty złożonej mu przez Sprzedającego przed upływem okresu na jaki Umowa została 
zawarta, a dotyczącej sprzedaży Energii Elektrycznej w określonym w ofercie okresie czasu.

3. Jeżeli  Sprzedający  w  trakcie  obowiązywania  Umowy  stwierdzi, że  istnieją  uzasadnione wątpliwości co do wywiązywania się Kupującego z postanowień Umowy (w szczególności 
zaś wówczas, gdy zalega on z zapłatą jakichkolwiek wierzytelności względem Sprzedającego, zalega z zapłatą podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub 
złożono wobec Kupującego wniosek o wszczęcie jakiegokolwiek postępowania związanego z jego niewypłacalnością lub brakiem płynności finansowej), uprawniony jest zażądać od 
Kupującego stosownego zabezpieczenia. W wezwaniu do ustanowienia zabezpieczenia Sprzedający przedstawia wysokość zabezpieczenia, akceptowane formy zabezpieczenia oraz 
termin jego ustanowienia.

4. Niewykonanie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia w zakreślonym terminie (albo nienależyte lub niepełne wykonanie) przez Kupującego obowiązku zabezpieczenia upoważnia 
Sprzedającego do rozwiązania umowy sprzedaży bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie takie uważa się za rozwiązanie Umowy z powodów leżących po stronie Ku-
pującego.

§2.

§3.
1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że realizacja Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji będzie wykonywana przez właściwego OSD.
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
3. Kupujący oświadcza, że nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 19 ustawy o podatku akcyzowym.
4. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, są dla niego zrozumiałe i w pełni je akceptuje.
5. Następujące załączniki są integralnymi częściami Umowy:

a) Załącznik nr 1 –  „Miejsca Odbioru” zawierający wykaz obiektów objętych Umową oraz szczegółowe warunki handlowe,
b) Załącznik nr 2 –  „Oświadczenie” w sprawie zgody na udostępnianie Sprzedającemu danych pomiarowych przez OSD,
c) Załącznik nr 3 –  „Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej”,
d) Załącznik nr 4 –  „Dane kontaktowe”.
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Każda ze stron może zamiennie być nazywana Stroną, a razem Stronami.
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