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Umowa rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej  
§1 

Data sporządzenia Umowy  
Data wejścia w życie Umowy  

DANE Odbiorcy 

Nazwa podmiotu   

Adres siedziby  

Adres do korespondencji  

Wpisany do rejestru numer/data  

NIP  

REGON  

telefon  

Adres e-mail  
przy zawieraniu Umowy Odbiorca jest reprezentowany przez Sprzedawcę rezerwowego 

DANE Sprzedawcy energii elektrycznej 

Zael-Energo Sp. z o.o. z siedzibą 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 163/510 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230403, będąca 

czynnym płatnikiem VAT,  NIP 894284490, Regon 020042514 zwana dalej Zael-Energo, reprezentowana przez: 

Osoba reprezentująca i funkcja Andrzej Balsewicz – Prezes Zarządu 

Odbiorca i Sprzedawca łącznie zwani Stronami, zawierają Umowę sprzedaży energii elektrycznej o następującej treści: 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej dla Odbiorcy wraz z usługą bilansowania handlowego w ramach jednostki grafikowej 
Sprzedawcy. 

2. Odbiorca oświadcza, że: 
2.1. ma zawartą/zawarte* umowę/ umowy* o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej wymienioną/wymienione* w Załączniku nr 1 z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), do sieci, którego jest przyłączony, 
2.2. upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania danych pomiarowych, niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy, 
2.3. jest/nie jest* odbiorcą końcowym w myśl Ustawy Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 471, z późn. zm. 

oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do tej Ustawy) dalej Prawo energetyczne, 
2.4. jest/nie jest* nabywcą końcowym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1114, z późn. zm.) o podatku akcyzowym 

poprzez fakt posiadania koncesji udzielonej przez   
2.5. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki* na wytwarzanie/przesyłanie/dystrybucję/obrót energią elektryczną* nr …….………………..……….. z dnia 

……………………….……, co potwierdza złożonym oświadczeniem zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy,* 
2.6. część energii elektrycznej zakupionej od Sprzedawcy na podstawie niniejszej Umowy będzie odsprzedawał odbiorcom przyłączonym do jego sieci. 

Odbiorca zapewnia, że dysponuje układami pomiarowo – rozliczeniowymi umożliwiającymi ustalenie wielkości energii elektrycznej na potrzeby 
własne   

2.7. oraz odsprzedanej odbiorcom z podziałem na miejsca dostarczania. W przypadku dalszej odsprzedaży przez Odbiorcę energii elektrycznej 
zakupionej w   

2.8. ramach Umowy, Odbiorca będzie składał oświadczenia o ilości energii elektrycznej zakupionej od Sprzedawcy w celu dalszej odsprzedaży z 
podziałem   

2.9. na miejsca dostarczania zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,* 
2.10. oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Taryfą Sprzedaży Rezerwowej. 

3. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o rozwiązaniu umowy/umów* o świadczenie usługi dystrybucji zawartych 
pomiędzy OSD a Odbiorcą, a także o zamiarze rozwiązania którejkolwiek z nich. 

4. Użyte w Umowie pojęcie Taryfa Sprzedaży Rezerwowej oznacza zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany i wprowadzony, 
jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne. 

§2 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY I ODBIORCY 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do: 
1.1. sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorcy w ilościach określonych zgodnie z zapisami § 3, 
1.2. przeniesienia na Odbiorcę w miejscach dostarczania określonych w umowie/umowach*, o której/których* mowa w § 1 ust. 2 pkt. a), prawa 

własności energii elektrycznej, 
1.3. spełnienia obowiązków wynikających z art. 9a ust. 1 i 8 ustawy Prawo energetyczne dla ilości energii sprzedanej na potrzeby własne Odbiorcy na 

podstawie niniejszej Umowy, 
1.4. prowadzenia usługi bilansowania handlowego Odbiorcy w ramach jednostki grafikowej Sprzedawcy i ponoszenia kosztów tego bilansowania, 
1.5. zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w § 6 ust. 1. 

2. Odbiorca zobowiązuje się do: 
2.1. zakupu energii od Sprzedawcy w ilości pokrywającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w miejscach dostarczania określonych w 

umowie/umowach*, o której/których* mowa w § 1 ust. 2 pkt. a), 
2.2. terminowego regulowania należności za energię elektryczną i innych należności związanych ze sprzedażą energii elektrycznej na podstawie 

Umowy, 
2.3. pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 
2.4. niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną, 
2.5. upoważnienia Sprzedawcy do otrzymywania danych pomiarowych od OSD, niezbędnych do realizacji Umowy, 

3. W pozostałym zakresie Odbiorca i Sprzedawca zobowiązują się do przestrzegania obowiązków określonych w ustawie Prawo energetyczne wraz z 
rozporządzeniami wykonawczymi oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471
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4. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. 
§ 3 ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Ilość sprzedanej Odbiorcy energii elektrycznej jest określana przez OSD na podstawie wskazań układów pomiarowo–rozliczeniowych w miejscach 
dostarczania energii elektrycznej zgodnie z umową/umowami* o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, o której/których* mowa w § 1 ust. 
2 pkt. a). 

2. Wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. b), udostępniane są Sprzedawcy przez 
OSD, do którego sieci przyłączony jest Odbiorca. 

3. Rozliczenia z Odbiorcą za sprzedaż energii elektrycznej będą dokonywane na podstawie cen energii elektrycznej, w wysokości określonej w aktualnie 
obowiązującej Taryfie Sprzedaży Rezerwowej, właściwej dla danej grupy taryfowej, do której Odbiorca został zakwalifikowany zgodnie z 
umową/umowami, o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, o której/których* mowa w § 1 ust. 2 pkt. a). 

4. Za handlową obsługę polegającą na: prowadzeniu ewidencji wpłat należności i innej ewidencji zapewniającej poprawność rozliczeń, Sprzedawca będzie 
obciążać Odbiorcę miesięczną opłatą, zwaną „opłatą handlową” OOR właściwą dla danej grupy taryfowej w wysokości określonej w Taryfie Sprzedaży 
Rezerwowej. 

5. Za dodatkowe koszty związane z opłatą za dodatkowe odczyty w tym wynikające z procedury zmiany Sprzedawcy, Sprzedawca będzie obciążać Odbiorcę 
opłatą zwaną „Opłatą dodatkową” określoną w Taryfie Sprzedaży Rezerwowej. 

6. Taryfa Sprzedaży Rezerwowej jest opracowywana przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Prawie energetycznym. W przypadku zmiany Taryfy 
Sprzedaży Rezerwowej w okresie obowiązywania Umowy, postanowienia nowej Taryfy Sprzedaży Rezerwowej wchodzą w życie na warunkach 
określonych w § 9. 

7. Wysokość opłaty za energię elektryczną sprzedaną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w po  
szczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i ceny energii elektrycznej, powiększa o opłatę handlową i 
wylicza według poniższego wzoru: 

N = ERZ * C + OOR  [zł] netto 
gdzie: 

N Należność za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym [zł]; 

C Cena energii elektrycznej, [zł/MWh]; 

ERZ  Ilość energii elektrycznej wskazana przez układy pomiarowo rozliczeniowe [MWh]; 

OOR Opłata handlowa [zł/ za każdy miesiąc] 

Do w.w. należności za energię elektryczną zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

§ 4 PŁATNOŚCI 

1. Podstawę rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną stanowią: 
1.1. ilość energii elektrycznej określona zgodnie z § 3, 
1.2. należności określone zgodnie z § 3. 

2. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w miesięcznych/dwumiesięcznych*/ okresach rozliczeniowych w oparciu o fakturę VAT 
wystawioną przez Sprzedawcę. Faktura za energię elektryczną zostanie wystawiona w terminie do 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Termin 
płatności za dostarczoną energię elektryczną nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Sprzedawca dostarczy Odbiorcy fakturę 
VAT nie później niż 7 dni przed terminem płatności oznaczonym na fakturze VAT. W przypadku, gdy termin określony w zdaniu poprzednim nie zostanie 
zachowany, Sprzedawca na wniosek Odbiorcy odstąpi od naliczania odsetek za opóźnienie. 

3. Dopuszcza się możliwość prowadzenia łącznych rozliczeń dla więcej niż jednego obiektu Odbiorcy. 
4. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze VAT nie odpowiada ilości energii elektrycznej pobranej faktycznie przez Odbiorcę, 

Sprzedawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych danych pomiarowych udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje cały okres 
rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów w rozliczeniach, Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT korygujących. 
6. Faktury VAT korygujące podlegają zapłacie w terminie w nich określonym. Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury 

VAT korygującej. Sprzedawca dostarczy Odbiorcy fakturę VAT korygującą nie później niż 7 dni przed terminem płatności oznaczonym na ww. fakturze 
VAT. W przypadku, gdy termin określony w zdaniu poprzednim nie zostanie zachowany, Sprzedawca na wniosek Odbiorcy odstąpi od naliczania odsetek 
za opóźnienie. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca będzie obciążał Odbiorcę odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy. 
9. Strony dopuszczają potrącenie zobowiązań finansowych po uprzedniej pisemnej akceptacji przez obie Strony numerów faktur VAT oraz wartości 

potrąceń. 
10. W przypadku odsprzedaży przez Odbiorcę energii elektrycznej innym podmiotom przyłączonym do jego sieci, do 1-go dnia roboczego następującego po 

zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, Odbiorca przekaże Sprzedawcy pocztą elektroniczną, a następnie w terminie nie później niż do 7-go dnia 
po każdym okresie rozliczeniowym, oryginały oświadczeń, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 „Oświadczenie Odbiorcy – odsprzedaż” do 
niniejszej Umowy. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10, będzie zawierało dane o ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne, ilości energii elektrycznej 
odsprzedanej innym podmiotom przyłączonym do sieci Odbiorcy, w następującym układzie: 

11.1. w podziale na ilości odsprzedawane w strefach czasowych doby, zgodnych ze stosowanymi dla grupy taryfowej, w której jest rozliczany 
Odbiorca, 

11.2. w podziale na miejsca dostarczania energii elektrycznej, wynikające z zawartej Umowy. 
12. Niedostarczenie oświadczenia, bądź też dostarczenie tego oświadczenia po upływie terminów określonych w ust. 10, upoważnia Sprzedawcę do 

rozliczenia należności za sprzedaną energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym przy założeniu, że ilość energii rzeczywiście pobranej przez  
Odbiorcę na potrzeby własne jest równa sumarycznej ilości energii elektrycznej rzeczywiście pobranej. 

13. Korekta należności z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej może być dokonana tylko za ostatni okres rozliczeniowy na podstawie oświadczenia, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 2A „Oświadczenie Odbiorcy – odsprzedaż-korekta” do niniejszej Umowy. 

§ 5 STANDARDY JAKOSCIOWE OBSŁUGI 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi odbiorców: 
1.1. przyjmowania zgłoszeń i reklamacji od Odbiorcy, 
1.2. nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń, 
1.3. rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 
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2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty na zasadach określonych w 
Taryfie Sprzedaży Rezerwowej. 

3. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie stosowania Umowy pisemnie. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie i 
reklamację następuje w takiej formie, w jakiej została wniesiona. 

4. Wnioski dotyczące opłat należnych Odbiorcy z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz reklamacje w sprawie rozliczeń 
Odbiorca składa w formie pisemnej. 

§ 6 PRZERWY W SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej, spowodowanych: 
1.1. działaniem siły wyższej albo z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, 
1.2. awarią w sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej w 

związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
1.3. prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej (samorządowej), 
1.4. planowanymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej, 
1.5. wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub odłączeniem Odbiorcy od sieci dystrybucyjnej zgodnie z zapisami umowy, o której  

mowa w § 1 ust. 2 pkt. a), 
1.6. brakiem świadczenia usług dystrybucji przez OSD. 

§ 7 POUFNOŚĆ 

1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku z realizacją Umowy oraz informacje zastrzeżone przez 
którąkolwiek ze Stron mają charakter poufny, w związku z czym, nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek 
inny sposób w okresie obowiązywania Umowy. 

2. Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji zleceniobiorcom 
działającym w imieniu Strony przy wykonaniu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych informacji oraz 
informacji na ujawnienie, których druga Strona wyrazi zgodę na piśmie lub informacji należących do informacji powszechnie znanych lub informacji, 
których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie 
wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez jej pracowników i ewentualnych 
podwykonawców. 

3. Odbiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Zael-Energo dla potrzeb wywiązania się z niniejszej Umowy. 
4. Zael-Energo informuje Odbiorcę, że administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Zael-Energo Sp. z o.o.,. W celu realizacji Umowy 

dane są udostępniane OSD, a także podmiotom świadczącym na rzecz Zael-Energo usługi w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i 
dostarczania korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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)  (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) 

5. Strony Umowy wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową w tym, listem poleconym lub przesyłką 
kurierską. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dokumenty. 

§8 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem …………………….. r., jednak nie wcześniej niż: 
1.1. z dniem zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, po zawiadomieniu Sprzedawcy przez OSD. 
1.2. w dniu następującym po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z dotychczasowym 

sprzedawcą, po zawiadomieniu Sprzedawcy przez OSD. 
2. Umowa obowiązuje do dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy przez kolejnego Sprzedawcę. Dzień ten wynika z przyjęcia przez 

OSD do realizacji umowy sprzedaży energii pomiędzy Odbiorcą a kolejnym sprzedawcą zgodnie z IRiESD. Po tym okresie Umowa wygasa, dla punktów 
poboru, dla których zostały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Odbiorcę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia po złożeniu przez niego wypowiedzenia w formie 
pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Sprzedawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię 
elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i 
wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. 

5. Niezależnie od uprawnienia do wstrzymania dostarczania energii, po powiadomieniu Odbiorcy, o jakim mowa w ust. 4, i bezskutecznym upływie terminu 
do dokonania zapłaty zaległych i bieżących należności, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego 
Odbiorcy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. 

6. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w terminie uzgodnionym między Odbiorcą, a Sprzedawcą. 
§9 ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 

1. W czasie obowiązywania Umowy, Sprzedawca zobowiązany będzie do powiadomienia Odbiorcy o zamierzonej zmianie Taryfy Sprzedaży Rezerwowej 
pisemnie lub drogą elektroniczną, na wskazany przez Odbiorcę adres do korespondencji/e-mail., przesyłając mu nową Taryfę Sprzedaży Rezerwowej lub 
co najmniej te jej postanowienia, które uległy zmianie lub dotyczą Odbiorcy. 

2. Odbiorca będzie uprawniony w terminie 14 dni od dnia doręczenia Taryfy Sprzedaży Rezerwowej w formie wskazanej w ust.1 niniejszego paragrafu do 
wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia stosuje się dotychczasowe ceny za energię 
elektryczną. 

3. Jeżeli Odbiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w terminie, o którym mowa w ust.2 wraz z jego upływem wchodzą w życie 
postanowienia nowej Taryfy Sprzedaży Rezerwowej. 

4. Informacja o zmianach Taryfy Sprzedaży Rezerwowej zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej 
Sprzedawcy. 

5. W przypadku zmiany ceny i stawek opłat w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedaży Rezerwowej w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilość energii 
elektrycznej dostarczonej Odbiorcy w okresie od dnia ostatniego odczytu do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie nowej Taryfy Sprzedaży 
Rezerwowej, będzie wyliczona w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej w tym okresie rozliczeniowym, o ile Odbiorca w terminie 7 dni 
od dnia wejścia z życie nowej Taryfy Sprzedaży Rezerwowej nie zgłosi stanu licznika na dzień zmiany Taryfy Sprzedaży Rezerwowej. 

6. Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 1, 7 i 8 
niniejszego paragrafu. 
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7. Aneksu do Umowy nie sporządza się w przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, postanowienia Umowy z nimi sprzeczne tracą 
ważność, a w ich miejsce mają zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa. 

8. Aneksu do Umowy nie sporządza się również w przypadku zmiany adresu lub adresu korespondencyjnego oraz zmiany konta bankowego Odbiorcy, 
zmiany te następować będą na podstawie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony Umowy. 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje Odbiorca, a drugi Sprzedawca. 
2. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: 

3.1. Kodeksu cywilnego, 
3.2. Ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, 
3.3. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD. 

4. W przypadku przekształceń własnościowych po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do wskazania podmiotu, prowadzącego 
działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, który przejmie prawa i obowiązki Sprzedawcy wynikające z Umowy, co Odbiorca przyjmuje do 
wiadomości i na co wyraża zgodę. Z dniem takiego przeniesienia Sprzedawca zostanie zwolniony z wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy. Odbiorca zostanie powiadomiony o przeniesieniu wszystkich praw i obowiązków wynikających z Umowy na określony podmiot wraz ze 
wskazaniem daty takiego przeniesienia. 

5. Integralną część Umowy stanowią: 
Załącznik nr 1 - Dane dotyczące zawartych przez Odbiorcę umów o świadczenie usługi dystrybucji.* 
Załącznik nr 2 - Wzór „Oświadczenie Odbiorcy – „odsprzedaż”.* 
Załącznik nr 3 - Wzór „Oświadczenie Odbiorcy – „akcyza”.* 
Tabela cen i stawek 
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