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UMOWA NR ………………………………………………………………………………….…….……………. 
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZAPEWNIENIA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI 
 
Zawarta w dniu ………………………. r. w Warszawie pomiędzy: 
 

Plus Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa), wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000281921, NIP: 525-23-95-130, z kapitałem zakładowym wynoszącym 54 950 zł,  

reprezentowaną przez: ……………………………………..……. . 

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedawcą”, 

 
a 

 Nazwa firmy  

Adres siedziby 
Miasto:  Poczta  Kod 

pocztowy 
 

Ulica:  Numer  Dodatkowo  

Organ 
rejestrowy: 

Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego / ewidencji działalności gospodarczej 

 

 Numer 
(KRS/CEIDG) 

 REGON  NIP  

 Kapitał 
Zakładowy 

 Email  Tel.  

Adres do 
korespondencj

i (podać jeśli 
inny niż adres 

siedziby) 

Miasto:  Poczta  Kod 
pocztowy 

 

Ulica:  Numer  Dodatkowo  

Dane 
kontaktowe 

Osoba  Email  Tel. 
Komórkowy 

 

Osoba  Email  Tel. 
Komórkowy 

 

Dodatkowo  

 
reprezentowanym przez: …………………………………..……… 
zwanym w dalszej części umowy „Klientem”,  
łącznie zwanych dalej „Stronami”. 
 

§1 
1. Klient oświadcza, że jest najemcą lokalu/pomieszczeń usługowo-handlowego(ych) położonych w  

 

LP 
Nr licznika/  

Nr PPE 
Budynek 

Adres Budynku/ 
PPE/ 

Licznika 

Numer 
lokalu/ 

pomieszc
zenia 

Moc 
umowna 

[kW] 
Taryfa 

1.           

2.           

3.           

4.           

(dalej „Lokal”). Klient oświadcza że powyższe dane są zgodne z protokołem technicznym i przekazania Lokalu. 
 

2. Klient oświadcza, że jest nabywcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (tj. Dz. U. 2011, Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) (dalej Ustawa o podatku akcyzowym), tj. nie posiada koncesji na 
wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną i nie jest podmiotem wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt. 19 
lit. a - d Ustawy o podatku akcyzowym, oraz że energię elektryczną zakupioną od Sprzedawcy na podstawie Umowy 
przeznaczał będzie na użytek własny. 

3. Sprzedawca oświadcza, że ma wymagane koncesje na obrót energią elektryczną i dystrybucję energii elektrycznej; oraz 
posiada tytuł prawny do sieci elektroenergetycznej, wykorzystywanej do dostarczania energii elektrycznej do Lokalu. 
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§2 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Klienta oraz do zapewnienia i rozliczania dystrybucji 

energii elektrycznej do Lokalu, na potrzeby prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, a Klient zobowiązuje do 
terminowej zapłaty należności wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług związanych z dystrybucją odbywa się na warunkach określonych 
niniejszą Umową, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Energii Elektrycznej i Zapewnienia Świadczenia Usług Dystrybucji (dalej 
„Ogólne Warunki”), przepisami kodeksu cywilnego, przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne, zgodnie z 
wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, aktualnymi Taryfami Sprzedawcy, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej Sprzedawcy (dalej „IRiESD”), Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. w zakresie, w jakim odsyła do niej IRiESD, oraz innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie. 
W przypadku świadczenia usług dystrybucji przez Lokalnego Operatora, do Umowy znajdą zastosowanie ponadto Taryfy 
Lokalnego Operatora i Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Lokalnego Operatora. 

3. Należności Sprzedawcy, wynikające z niniejszej Umowy, będą ustalane zgodnie z aktualnymi Taryfami. 

 

§3 
1. Zmiana mocy umownej dla Lokalu następuje za zgodą Sprzedawcy, na pisemny wniosek Klienta. 

2. Układ pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej dla Lokalu, zainstalowano w: rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia 
Lokalu. 

3. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej dla Lokalu są: zaciski wyjściowe z licznika energii elektrycznej Lokalu. 

4. Granicą własności urządzeń elektroenergetycznych przynależnych do Lokalu są: zaciski wyjściowe z licznika energii 
elektrycznej Lokalu. 

5. Klient ponosi koszt naprawy, remontu i konserwacji instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektroenergetycznych, 
przynależnych do Lokalu. 

§4 
1. Rozliczenia należności wynikających z Umowy odbywać się będą na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Sprzedawcę,  

2. Klient jest zobowiązany do terminowego regulowania należności Sprzedawcy. 

§5 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i ma zastosowanie do rozliczeń Stron od …………………………… . 

2. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmiany mocy 
umownej, zmiany danych określonych w § 7 oraz z wyłączeniem zmian określonych w Ogólnych Warunkach. 

§6 
1. Integralną częścią Umowy są Ogólne Warunki. Klient oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami i je akceptuje. 

2. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§7 
1. Sprzedawca Rezerwowy – Plus Energia Sp. z o.o., chyba, że Klient określił inaczej. 

 
Strony podają następujące adresy do korespondencji: 

PLUS ENERGIA sp. z o.o., Tel.: 22 564 52 20, e-mail: info@plusenergia.pl, 
Adres korespondencyjny: Skrytka Pocztowa 267, 00-950 Warszawa 1 
*niepotrzebne skreślić 

 

         SPRZEDAWCA:     KLIENT: 
             /podpis i pieczątka/ 

 
 

    
  


