ESV Wisłosan Sp. z o.o.
ul. Metalowca 4, 39-460 Nowa Dęba
tel. 15 848 15 15
biuro@wislosan.esv.pl; www.esv.pl

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(wzór obowiązujący od dnia 24.04.2020)

Nr odb.
Nr ESVW/
Zawarta w dniu
r. w …………………………………………
pomiędzy:
ESV Wisłosan Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie (39-460), ul.
Metalowca 4, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000126982, REGON 830393505, NIP 8671871281,
o kapitale zakładowym 12 265 000,00 zł, zwaną w dalszej części
niniejszej umowy jako Sprzedawca, którą reprezentuje:

a
Pełna nazwa podmiotu, forma prawna :

łącznie nazywanymi jako Strony, a każda z osobna jako Strona.
Wymienieni reprezentanci Stron oświadczają, że działają na
podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej Strony
w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
(nazywanej dalej jako Umowa)
Osoba do kontaktu po stronie Sprzedawcy;
Imię i nazwisko:
Nr telefonu
Adres e-mail:
Adres korespondencyjny Odbiorcy (jeżeli jest inny niż adres
siedziby):

z siedzibą we :

ul.

Osoba do kontaktu po stronie Odbiorcy;
Imię i nazwisko:

kod pocztowy
zarejestrowaną w Sądzie Rejestrowym w

Nr telefonu
Adres e-mail:

pod numerem KRS/EDG*
REGON
NIP
kapitał zakładowy/wpłacony:
zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą reprezentowanym
przez n/w osoby:

§1
Postanowienia ogólne
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 pomiaroworozliczeniowy, 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 przez Sprzedawcę dla
poszczególnych PPE.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5. Do realizacji przedmiotu Umowy stosuje się postanowienia
Umowy wraz z załącznikami, Cennika dla energii elektrycznej
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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 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).
§2
Warunki rozliczeń
1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane będą
na podstawie udostępnionych Sprzedawcy przez OSD danych
pomiarowo-rozliczeniowych, w tym w poszczególnych strefach
czasowych zgodnych z określonymi w Taryfie właściwego OSD,
do którego sieci jest przyłączony dany obiekt Odbiorcy przy
zastosowaniu cen i opłat określonych w Cenniku dla energii
elektrycznej Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Odbiorca i Sprzedawca zgodnie ustalają, że w okresie podanym
w tabeli poniżej obowiązywać będą następujące, preferencyjne
warunki rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną, różne od
zawartych w Cenniku dla energii elektrycznej Sprzedawcy:
Preferencyjna cena energii zł/MWh
data od

zł/PPE/ m-c

Cena w
zł/MWh

data do

opłata
handlowa

3. Cena energii elektrycznej, podana w ust. 2, zawiera podatek
akcyzowy oraz koszty uzyskania i umorzenia świadectw
pochodzenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku zmiany lub wejścia w życie nowych przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, które mają bezpośredni
lub pośredni wpływ na koszty wytwarzania lub sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom końcowym (w szczególności zmiana
prawa podatkowego, energetycznego, dot. rynku energii, lub
odnawialnych źródeł energii) cena energii elektrycznej określona
w ust. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie o wartość wynikającą
z nowych
lub
zmienionych
przepisów
powszechnie
obowiązującego prawa.
5. W przypadku zmiany przepisów regulujących wytwarzanie
lub sprzedaż energii elektrycznej, powodującej wzrost kosztu
uzyskania lub umorzenia świadectw pochodzenia energii oraz
świadectw efektywności energetycznej, cena energii
elektrycznej podana w ust. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie
o koszt wyliczony na bazie procentowo określonego zakresu w/w

obowiązków oraz wielkości opublikowanych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki opłat zastępczych.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę przed
zakończeniem terminu obowiązywania preferencyjnych
warunków rozliczeń określonych w ust. 2 lub w przypadku
wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących
po stronie Odbiorcy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Odbiorcę
opłatą wyrównawczą za każdy pełny miesiąc od dnia rozwiązania
Umowy do dnia zakończenia okresu obowiązywania
preferencyjnych warunków rozliczeń określonego w ust. 2, w
wysokości stanowiącej iloczyn przybliżonego uśrednionego
miesięcznego poboru energii elektrycznej podanego w
Załączniku nr 1 do Umowy i stawki podanej w ust. 7.
7. Stawka netto opłaty wyrównawczej wynosi 70,00 zł za MWh.
8. ESV może żądać zapłaty odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej opłaty wyrównawczej, o której mowa w
ust. 6.
9. Zmiany cen określone w ust. 4 i 5 nie wymagają zmiany Umowy
i obowiązują od dnia wejścia w życie tych zmian.
10. Ceny energii elektrycznej i opłata handlowa podane w ust. 2 są
wartościami netto, do których będzie doliczony podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. W rozliczeniach za sprzedaną energię obowiązuje stała stawka
całodobowa.
12. Termin płatności faktury rozliczeniowej ustala się na 14 dni od
daty wystawienia faktury.
§3
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca oświadcza, że wszelką korespondencję do
Sprzedawcy związaną z realizacją Umowy należy kierować na
adres ESV S.A., 55-011 Siechnice, ul. Ciepłownicza 1A. Strony
zobowiązują się do pisemnego zgłoszenia zmiany adresu
korespondencyjnego, najpóźniej w terminie 7 dni od daty tej
zmiany. Brak zgłoszenia upoważnia Sprzedawcę do uznania
korespondencji, przesłanej na dotychczasowy adres, za
skutecznie doręczoną.
2. W przypadku gdyby postanowienia Umowy i OWU były ze sobą
sprzeczne Strony postanawiają, że za każdym razem
pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
4. Podpisując Umowę Odbiorca oświadcza, że otrzymał, zapoznał
się oraz akceptuje treść Umowy wraz z załącznikami.

§4
Załączniki
Strony uzgadniają, że integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Lp.
1.
2.
3.

Określenie załącznika
Zał. 1 Wykaz Punktów Poboru Energii
Zał. 2 Ogólne Warunki Umowy
Zał. 3 Cennik dla energii elektrycznej Sprzedawcy

Fakt załączenia
TAK
X
X
X

NIE

Podpisy przedstawicieli Stron:

______________________________
ESV Wisłosan

__________________________________
Odbiorca
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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
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