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Umowa sprzedaży energii elektrycznej  
§1 

Data sporządzenia Umowy  
Data wejścia w życie Umowy  

Okres obowiązywania Umowy czas nieokreślony / od….do…. 
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 : 

Pełnomocnik Odbiorcy – Imię i nazwisko  

PESEL / nr i seria DO  

Działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia: Pełnomocnictwo dołączone do UK 

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: 

§2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy sprzedaży energii elektrycznej zwanej dalej Umową jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą i 

zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w Umowie do punktu poboru: 

Nazwa punktu poboru  

Adres  

 

2. Umowa realizowana jest przez Zael-Energo na podstawie postanowień Umowy, obowiązującej Taryfy Zael-Energo lub Cennika  oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.716, z późn. 

zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi do tej Ustawy zwanej dalej Ustawą.  

3. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres 

odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawieranej przez Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucji. 

4. Zael-Energo zobowiązuje się do świadczenia sprzedaży, a Odbiorca do kupna energii elektrycznej dla punktu poboru określonego w §2 pkt.1. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w 

ramach Umowy, pod warunkiem, że sprzedaż odbywa się dla podmiotu, który posiada umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z OSD Zael-Energo. 

6. Prawa i obowiązki Stron Umowy określone zostały w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU) , a także aktualnej Taryfie Zael-Energo lub Cenniku i Cenniku 

usług taryfowych i pozataryfowych Zael-Energo. 

7. Odbiorca zobowiązuje się do terminowej zapłaty Zael-Energo należności związanych ze sprzedażą energii elektrycznej. 

8. Umowa zawarta jest na czas oznaczony w §1 Umowy. 

9. Sposób prowadzenia rozliczeń, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz zasady udzielania bonifikaty zostały określone w OWU -załącznik do Umowy. 

10. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktu poboru  określonego w §1 pkt.1. określona jest każdorazowo 

w Umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Odbiorcą, a Operatorem Systemu Dystrybucji Zael-Energo. 

§3 

1. Odbiorca oświadcza, że: 

a. energię elektryczną będzie pobierał wyłącznie na własny użytek, do punktu poboru wskazanego w §2 pkt.1; 

b. posiada tytuł prawny do obiektu wskazanego w §2 pkt.1, który przedłoży na każde żądanie Zael-Energo ; 

c. część energii elektrycznej zakupionej od Zael-Energo na podstawie niniejszej Umowy będzie odsprzedawał odbiorcom przyłączonym do jego 

sieci. Odbiorca zapewnia, że dysponuje układami pomiarowo-rozliczeniowymi umożliwiającymi ustalenie wielkości energii elektrycznej na 

własne potrzeby oraz odsprzedanej odbiorcom z podziałem na miejsca dostarczania. W przypadku dalszej odsprzedaży przez Odbiorcę energii 

elektrycznej zakupionej w ramach Umowy, Odbiorca będzie składał oświadczenia o ilości energii elektrycznej zakupionej od Zael-Energo w 

celu odsprzedaży z podziałem na miejsca dostarczania zgodnie ze Oświadczeniem Odbiorcy – odsprzedaż, które stanowi załącznik do Umowy*; 

d. nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym poprzez fakt posiadania koncesji udzielonej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie/przesyłanie/dystrybucję/obrót energią elektryczną*  

2. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zael-Energo o zmianie stanu prawnego lub faktycznego wpływającego na Umowę i 

przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania Zael-Energo może być traktowany jako naruszenie warunków Umowy. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000471
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§ 5 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, na czas określony w §1 Umowy. 

2. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał i zapoznał się z OWU, Taryfą Zael-Energo oraz Cennikami. 

3. Odbiorca oświadcza, ze został poinformowany o możliwości odstąpienia od Umowy zawartej na odległość zgodnie z OWU. 

4. Zael-Energo informuje Odbiorcę, że administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Zael-Energo Sp. z o.o  

ul. Grabiszyńska 163/510, 53-439 Wrocław. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączniku Klauzula Informacyjna RODO. W 

celu realizacji Umowy w zakresie realizacji usług dystrybucji energii, dane są udostępniane OSD. 

5. Zael-Energo może zlecić osobom trzecim czynności polegające w szczególności na dochodzeniu nieuregulowanych należności, wystawianiu i 

dostarczaniu korespondencji związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT. 

6. Wszystkie dokumenty o których mowa jest w Umowie oraz informacje na temat Taryfy znaleźć można na stronie www.zael.com.pl. 

7. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Umowie lub wynikających z Umowy stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

 Karta Danych Technicznych KDT 

 Parametry Techniczne Obiektu PTO 

 Ogólne Warunki Umowy OWU 

 Karta Informacyjna RODO 

 Wyciąg – Tabela cen i opłat z obowiązującej Taryfy lub Cennika Zael-Energo  

 INNNE……………………………………………………………………… 

9. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej faktur VAT związanych ze sprzedażą energii elektrycznej, na 

adres poczty elektronicznej: 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z 

wykonywaniem, bądź zmian do Umowy na adres poczty elektronicznej: 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PODPISY STRON UMOWY  

Odbiorca   Zael-Energo 

  

 

http://www.zael.com.pl/

