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Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr ER ……………………  

zawarta w dniu ……………….  w Siechnicach 

Odbiorca - pełna 
nazwa podmiotu, 

forma prawna 
  

Adres siedziby   

Adres do 
korespondencji 

 

Wpis do rejestru 
(nazwa rejestru, sąd 

rejestrowy) 
 

Kapitał zakładowy    

NIP  

Regon  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail 
kontaktowy 

 

Identyfikatory Nr płatnika:   Nr odbiorcy:  

Osoby reprezentujące 
Odbiorcę 

  

Sprzedawca 
 

ESV …… Sp. z o.o., adres siedziby: ……………….……………, ul.  …………………., której dokumentacja jest 
przechowywana przez Sąd Rejonowy …………………………………………………………………………………… ; 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………., 
REGON ………………., NIP ……………….,  o kapitale zakładowym ………………. zł, nr tel. 71 303 50 80, email 
sekretariat@esv.pl, zwana w dalszej części Umowy jako Sprzedawca 

Osoby reprezentujące 
Sprzedawcę 

 

Odbiorca i Sprzedawca łącznie zwani są jako Strony, a każdy z nich osobno jako Strona, a niniejszy umowa zwana jest dalej 
 jako Umowa 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Podstawę do ustalenia warunków Umowy w szczególności stanowią: 
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które mają 

zastosowanie do Umowy; 
b) koncesja na obrót energią elektryczną, udzielona Sprzedawcy decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 
c) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U z 2022 r. poz. 143 ze zm.); 
d) ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021r r. poz. 2166 ze zm.), 
e) ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 poz. 610 ze zm.). 

2. Sprzedawca oświadcza, że koncesja o której mowa w ust. 1 lit. b jest ważna i umożliwia zawarcie i wykonanie Umowy. 
3. Realizacja Umowy jest możliwa przy obowiązywaniu umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z OSD dla danego 

miejsca dostarczania. 
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4. Odbiorca oświadcza, że: 
a) wyraża zgodę na przekazywanie Sprzedawcy przez OSD danych pomiarowych;  

b) w ramach Umowy planuje zakup energii elektrycznej w ilości określonej w „Załączniku nr 1”.  

§ 2 
Przedmiot Umowy i okres obowiązywania 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej  przez Sprzedawcę Odbiorcy do Punktów Poboru Energii (zwanych dalej 
jako PPE) wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Umowa nie obejmuje świadczeń związanych z dystrybucją energii elektrycznej. Warunki zmiany mocy umownej, miejsca 
dostarczania energii elektrycznej, układ pomiarowo–rozliczeniowy, jakość dostarczanej energii elektrycznej stanowią przedmiot 
odrębnej Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

3. Umowa wchodzi w życie w dniu ……………….. lecz nie wcześniej niż w dniu skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej dla poszczególnych PPE. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
5.   Strony ustalają, że energia elektryczna zakupiona w ramach Umowy przeznaczona będzie na potrzeby własne Odbiorcy jako odbiorcy 

końcowego. 
6. Do realizacji przedmiotu Umowy stosuje się postanowienia Umowy wraz z załącznikami, Cennika dla energii elektrycznej 

Sprzedawcy oraz Ogólnych Warunków Umowy (zwanych dalej jako OWU). W zakresie nieuregulowanym postanowieniami w/w  
dokumentów, do realizacji Umowy stosuje się również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego. 

§ 3 
Punkty poboru objęte Umową  

Wykaz punktów poboru, w których następuje odbiór energii elektrycznej przez Odbiorcę,  jest podany w „Załączniku nr 1”. 

§ 4 
Cena energii oraz rozliczenia i warunki płatności  

1. Odbiorca zobowiązuje się kupować energię elektryczną za cenę określoną w Cenniku dla energii elektrycznej Sprzedawcy, który jest 

każdorazowo publikowany na stronie internetowej Sprzedawcy, tj. www.esv.pl. 

2. Warunki rozliczeń Stron za sprzedaną energię elektryczną są określone w OWU. 

3. Ceny energii oraz stawka opłaty handlowej określone w Cenniku zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

4. W trakcie Okresu Rozliczeniowego Sprzedawca może wystawić Odbiorcy faktury przedpłatowe stanowiące do 80 % kwoty 

wynikającej z faktury za poprzedni okres rozliczeniowy w liczbie do 3 sztuk, płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia danej 

faktury przedpłatowej. 

5. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur VAT będą realizowane przez Odbiorcę w formie przelewu na  

rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Sprzedawcy przysługuje prawo do obciążenia Odbiorcy odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 
§ 5 

Odpowiedzialność Sprzedawcy 

1. Sprzedawca nie odpowiada za parametry jakościowe energii elektrycznej dostarczanej przez OSD. 

2. Występowanie przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii jest niezależne od Sprzedawcy i nie stanowi niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania Umowy przez Sprzedawcę.  

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. W przypadku gdyby postanowienia Umowy i OWU były ze sobą sprzeczne Strony postanawiają, że za każdym razem pierwszeństwo 

będą miały postanowienia Umowy. 

3. Strony uzgadniają, że integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

 



 

Strona 3 z 4 
  V1_06_2022 

Lp. Określenie załącznika Fakt załączenia 

TAK NIE 

1. Zał. 1  Wykaz Punktów Poboru Energii X  

2. Zał. 2 Ogólne Warunki Umowy X  

            

 

Podpisy przedstawicieli Stron 

             Sprzedawca                                                                                                                                    Odbiorca 

 

__________________________________      __________________________________ 

 

 
Załącznik nr 1 - Wykaz Punktów Poboru Energii Elektrycznej 

Pierwsza zmiana sprzedawcy               
Nowe przyłącze     

Kolejna zmiana  sprzedawcy, w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy podać poniższe 
dane: 

 

Nazwa dotychczasowego sprzedawcy  
Data zakończenia umowy sprzedaży u dotychczasowego sprzedawcy  
Termin i warunki wypowiedzenia umowy sprzedaży u dotychczasowego sprzedawcy  
Dane dotyczące umowy sprzedaży/kompleksowej  

 
 

Dane dotyczące punktu poboru 

PPE 1              
Nazwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)  

Nr PPE Nabywcy nadany przez OSD, w przypadku braku nadania numeru PPE nie 
wypełniać 

 

Nazwa i adres punktu poboru  

Numer licznika  

Grupa taryfowa OSD  

Szacowany wolumen 
[MWh/rok 

 

Dane dotyczące charakteru odbiorcy (Odbiorca z mikroinstalacją/ Prosument/ Wytwórca)  

Inne  

 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Data i podpis Odbiorcy 
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Zgody prawne 
 
 

Odbiorca oświadcza, że (zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią opcję): 
 

TAK NIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy oraz informacji o zmianach warunków 
Umowy, Ogólnych Warunków Umowy, Cennika na podany adres e‐ mailowy. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: (i) imienia i nazwiska, (ii) adresu e‐mail, (iii) nr telefonu 
przez Sprzedawcę w celach marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz inne podmioty z grupy 
kapitałowej ESV zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE.l nr 119, str. 1). 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e‐mailowy lub nr telefonu informacji handlowej od Sprzedawcy oraz 
innych podmiotów z grupy kapitałowej ESV, przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego 

  

Akceptuję stosowanie w rozliczeniach faktur elektronicznych w ramach usługi e-faktura. Regulamin usługi e-faktura dostępny 
jest na stronie internetowej (portalu) efaktura.esv.pl  
Adres poczty elektronicznej, na który powinny być przesyłane informacje o wystawionych dokumentach, będący jednocześnie 
loginem do portalu, jest następujący: 
                                        

@ 

  

*) niepotrzebne skreślić             
 
 
 
 

__________________________________ 
Data i podpis Odbiorcy  

 


