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 UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Nr       

 
zawarta w dniu 01.01.2000 r. pomiędzy: 
 
Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia - Wschód” S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Projektowej 1, kod pocztowy 20-209, NIP: 712-23-53-
855, REGON: 430907543, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024387, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, którą reprezentują: 
 

1. Prezes Zarządu – Małgorzata Tymochowicz 
2. Wiceprezes Zarządu – Andrzej Socha 

 
zwaną dalej Sprzedawcą. 
 
a 
 
1. nazwa przedsiębiorcy,  NIP, REGON 
 
Numer Odbiorcy nadany przez Sprzedawcę:       
Numer Odbiorcy nadany przez OSD:  
 
reprezentowany/a przez: 
1. imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dowodu tożsamości 
2. imię i nazwisko, stanowisko, seria i numer dowodu tożsamości 
 
Adres siedziby przedsiębiorcy: ulica, nr domu, nr lokalu miejscowość kod pocztowy, poczta 
Adres do korespondencji: 

 tak jak wyżej 
 zgodnie z danymi poniżej: ulica, nr domu, nr lokalu miejscowość kod pocztowy, poczta,  

 
tel. kontaktowy      , e-mail       
zwanym dalej Odbiorcą 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż Odbiorcy przez Sprzedawcę Energii na rzecz Odbiorcy, do Punktu poboru energii 

określonego poniżej. Ilość zakupionej Energii będzie ustalana według wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Energia będzie 
dostarczana siecią elektroenergetyczną: nazwa operatora, z którym Odbiorca ma zawartą ważną umowę o świadczenie usług 
dystrybucji/zawrze taką umowę przed rozpoczęciem dostarczania Energii na podstawie niniejszej Umowy*. Sprzedaż Energii odbywa się 
dla obiektu znajdującego się pod adresem: ulica, nr domu, nr lokalu miejscowość kod pocztowy, poczta dla którego Odbiorca deklaruje 
miesięczne zużycie energii:       kWh 
przy mocy umownej       kW 

2. Rozliczenie sprzedaży Energii dokonywane będzie zgodnie z okresem  rozliczeniowym stosowanym przez OSD oraz zgodnie z Grupą 
Taryfową nazwa grupy taryfowej.  
Ceny energii elektrycznej czynnej stosowanej przez Sprzedawcę w ramach sprzedaży rezerwowej są zgodne z cenami i opłatami 
wynikającymi z Taryfy dla Energii Elektrycznej Sprzedawcy Rezerwowego dnia 30.07.2018 r. 

3. Odbiorca oświadcza, że: 
a) posiada tytuł prawny do lokalu: 

 własność, 
 dzierżawa, 
 najem, 
 inny      , 

b) Energia będzie pobierana na potrzeby: 
 działalności gospodarczej, 
 inny      , 

c) wyraża zgodę na udostępnianie Sprzedawcy, przez OSD, wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego:    
d) wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów na adres email wymieniony wyżej:   tak,  nie, 
e) wyraża zgodę na kontaktowanie się Sprzedawcy z Odbiorcą telefonicznie:   tak,  nie, 
f) Jest/nie jest* nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. 
g) Jest/nie jest* odbiorcą końcowym w rozumieniu Ustawy. 
h) Jest/nie jest* odbiorcą przemysłowym w rozumieniu Ustawy i znajduje się w wykazie odbiorców przemysłowych, ogłoszonym przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
i) Zakupiona Energia zostanie/nie zostanie* przeznaczona do dalszej odsprzedaży. 
j) Zakupiona Energia zostanie w całości/w części* wykorzystana na własny użytek Odbiorcy. 

4. W razie utraty statusu odbiorcy przemysłowego przez Odbiorcę, Odbiorca, w dacie zaistnienia tych zmian, staje się odbiorcą końcowym 
bez statusu odbiorcy przemysłowego w rozumieniu przepisów Ustawy prawo energetyczne/lub Ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
W takim przypadku cała ilość energii elektrycznej sprzedana Odbiorcy w okresie od daty utraty statusu odbiorcy przemysłowego zostanie 
rozliczona zgodnie z Taryfy dla Energii Elektrycznej Sprzedawcy Rezerwowego dla Odbiorców nie posiadających statusu odbiorcy 
przemysłowego. Odbiorca zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o utracie statusu odbiorcy przemysłowego w terminie 5 dni od 
dnia zaistnienia tej zmiany lub zdarzenia. 

 

Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia – Wschód S.A. 
ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin 
tel.  81 749-20-41 
fax  81 749-20-50 
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§2 
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Energii Odbiorcy, a Odbiorca zobowiązuje się do odbioru tej Energii oraz do terminowej 

zapłaty należności wynikających z realizacji Umowy na warunkach i w zakresie określonym w niniejszej Umowie, Taryfie oraz 
Regulaminie sprzedaży energii elektrycznej TIEW S.A. do Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z grupy taryfowej B2x,Cxx 
i C2x (zwanym dalej Regulaminem). 

2. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane są przez upoważnionego przedstawiciela OSD. W przypadku braku 
dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego należności mogą być obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia 
z analogicznego okresu rozliczeniowego. 

3. Odpowiedzialność za parametry, jakość oraz ciągłość dostarczanej Energii i bezawaryjność dostaw ponosi OSD, z którym Odbiorca ma 
podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji. Odpowiedzialność za poprawność działania układu pomiarowego ponosi jego 
właściciel. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać o wszelkich zdarzeniach wpływających na poprawność realizacji Umowy,  
w szczególności o zmianach zachodzących w zawartych przez Strony umowach z OSD, zmianach adresu korespondencyjnego. 

5. Strony postanawiają, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca. Odbiorca upoważnia 
Sprzedawcę do dokonywania zgłoszeń Umowy zgodnie z zapisami IRiESD OSD. Sprzedawca może zlecić wykonywanie obowiązków  
w zakresie bilansowania handlowego Odbiorcy innemu podmiotowi. Niezbilansowana Energia będzie określana i rozliczana według 
rzeczywiście pobranej Energii oraz 

 grafiku handlowego 
 standardowego profilu zużycia 

6. W przypadku określania i rozliczania energii elektrycznej według rzeczywiście pobranej energii oraz grafiku handlowego Odbiorca jest 
zobowiązany do wypełnienia i przekazania Sprzedawcy Załącznika A – Porozumienie Transakcyjne, na zasadach w nim określonych. 

7. W przypadku uchybienia terminom wskazanych w Załączniku A, Sprzedawca jest upoważniony do zastosowania w rozliczeniach 
ustalonego przez siebie grafiku opartego na danych historycznych. 

8. Szczegółowe obowiązki Sprzedawcy i Odbiorcy, standardy jakościowe, do których dotrzymania zobowiązany jest Sprzedawca oraz 
bonifikaty za ich niedotrzymanie, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie umowy, sposób postępowania w razie utraty przez 
Odbiorcę możliwości wywiązywania się z obowiązku zapłaty za dostarczoną Energię, sposób określania niezbilansowanej Energii oraz jej 
rozliczanie według standardowego profilu zużycia zostały określone w Regulaminie. 

9. Warunki zmiany mocy umownej, wskazanej w §1 ust.1, określa Taryfa OSD do którego sieci przyłączony jest Odbiorca oraz umowa 
o świadczenie usługi dystrybucyjnej. 

10. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia - Wschód” S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. 
Projektowej 1. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@tiew.pl. Podstawą przetwarzania jest Umowa. Dane będą przetwarzane w 
celu wykonania Umowy oraz w celach administracyjnych, statystycznych, archiwalnych, dowodowych analitycznych i marketingowych 
Sprzedawcy oraz w celu dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy. Dane 
będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany prawem oraz niezbędny do realizacji ww. celów 
przetwarzania. Odbiorcą danych będzie Operator Systemu Dystrybucyjnego. Zgody na poszczególne sposoby przetwarzania danych 
mogą być cofnięte w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do 
ich sprostowania oraz, w prawem przewidzianych przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której 
dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 

 

§3 
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, że sprzedaż Energii rozpocznie się od dnia przyjęcia jej do 

realizacji, zgodnie z IRiESD  przez OSD, świadczącego usługę dystrybucji dla miejsca dostarczania Energii, określonego w § 1 ust.1 
niniejszej Umowy. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 z chwilą ustania przyczyny jej zawarcia, zgodnie z IRiESD. 
3. W przypadku negatywnej weryfikacji przez OSD i nie przyjęciu niniejszej Umowy do realizacji ulega ona rozwiązaniu z dniem negatywnej 

weryfikacji bez skutków dla żadnej ze Stron. 
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do nie podejmowania działań lub zaniechań skutkujących wystąpieniem szkody drugiej Strony. 
5. Odbiorca zobowiązany jest nie później niż do trzeciego dnia od zawarcia Umowy do przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w formie pieniężnej na rachunek bankowy Sprzedawcy      :  
Wysokość zabezpieczenia stanowi iloczyn średniego miesięcznego zużycia Odbiorcy określanego na podstawie ostatniego rachunku i cen 
Energii oraz stawek opłat wg § 1 ust. 2 Umowy i wynosi       zł.  

6. Sprzedawca ma prawo do potrącenia z wniesionego zabezpieczenia wymagalnej wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy po uprzednim 
wezwaniu do zapłaty. Niewykorzystane zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwracane Odbiorcy w terminie siedmiu dni 
od dnia zakończenia Umowy pod warunkiem uregulowania w pełni wierzytelności względem Sprzedawcy. 

7. Niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, świadczenia usługi kompleksowej albo sprzedaży energii 
elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą energii elektrycznej.  

8. Odbiorca ma prawo rozwiązać Umowę poprzez pisemne oświadczenie, pod rygorem nieważności, z zachowaniem 14 dniowego okresu 
wypowiedzenia. 

9. Inne postanowienia: Dla Odbiorców korzystających z grup taryfowych Bxx, Cxx, płatność należności Sprzedawcy, za Energię dostarczoną 
w poszczególnych Okresach rozliczeniowych będzie realizowana na podstawie wystawianej faktury VAT. Odbiorca zapłaci należność 
określoną w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. W przypadku otrzymania faktury VAT, faktury VAT korekta 
lub noty księgowej, której termin płatności upłynął, Odbiorca zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania. 

§4 
1. Odbiorca posiada/nie posiada* koncesję na: wytwarzanie/obrót/przesyłanie/dystrybucję* Energii.  
2. W przypadku gdy Odbiorca uzyska jedną z koncesji wymienionych powyżej, staje się podatnikiem i płatnikiem podatku akcyzowego  

od zużytej Energii. W takim przypadku cała ilość Energii sprzedana Odbiorcy rozliczona jest zgodnie z cenami i opłatami wynikającymi  
z Cennika/Taryfy sprzedaży rezerwowej Energii Sprzedawcy na podstawie cen Energii i stawek opłat handlowych dla przedsiębiorstw 
energetycznych, w poszczególnych grupach taryfowych, tj. nieuwzględniających stawki podatku akcyzowego. 
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3. W razie utraty lub cofnięcia wszystkich posiadanych koncesji, Odbiorca, w dacie zaistnienia tych zmian, staje się nabywcą końcowym 
w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Podatnikiem i płatnikiem podatku akcyzowego, począwszy od potwierdzonej 
daty utraty lub cofnięcia ww. koncesji, jest Sprzedawca, na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym. W takim przypadku 
cała ilość Energii sprzedana Odbiorcy, w okresie od daty utraty lub cofnięcia ww. koncesji do daty ponownego uzyskania co najmniej 
jednej z nich, rozliczona zostanie na podstawie cen Energii i stawek opłat handlowych dla odbiorców końcowych, w poszczególnych 
grupach taryfowych, tj. z uwzględnieniem stawki akcyzy w obowiązującej wysokości.* 

4. W przypadku gdy zakupiona Energia przeznaczona zostanie do dalszej odsprzedaży i nie zostanie w całości wykorzystana na własny 
użytek Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany jest przekazywać Sprzedawcy comiesięczne oświadczenie według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do Umowy w terminie do      . dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.* 

5. Odbiorca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia poinformować na piśmie Sprzedawcę o wszelkich zmianach 
dotyczących posiadanej przez Odbiorcę koncesji, a w szczególności o:* 
a) przedłużeniu ważności posiadanej koncesji,  
b) otrzymaniu nowej koncesji po wygaśnięciu terminu ważności poprzedniej, 
c) wygaśnięciu koncesji przed upływem czasu na jaki została wydana, 
d) dacie cofnięcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiadanej koncesji,  
e) zmianie zakresu lub warunków koncesji. 

6. W przypadku nie wywiązania się przez Odbiorcę z:* 
a) zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust 4 Sprzedawca doliczy do ceny Energii koszty obowiązkowego zakupu praw 

majątkowych OZE i z kogeneracji, 
b) zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust 5 lit. a–d, Sprzedawca doliczy do ceny Energii podatek akcyzowy, 
c) zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust 5 lit. c–e, Odbiorca zobowiązuje się do pełnego pokrycia szkody 

Sprzedawcy wynikającej z wykonywania Umowy przez Sprzedawcę bez uwzględnienia zmian w statusie Odbiorcy, w szczególności 
Odbiorca zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem zaległości podatkowej wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami za 
zwłokę i innymi kosztami, które Sprzedawca poniesie w związku z zaistniałym stanem faktycznym. 

§5 
1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

a) Załącznik A – Porozumienie Transakcyjne.* 
b) Załącznik nr 1 –Taryfy dla Energii Elektrycznej Sprzedawcy Rezerwowego z dnia 30.07.2018 r.* 
c) Załącznik nr 2 – Regulamin sprzedaży energii elektrycznej. Do niniejszej Umowy Rezerwowej Sprzedaży Energii Elektrycznej nie mają 

zastosowania zapisy §5 Regulaminu Sprzedaży Energii Elektrycznej TIEW S.A. dotyczące badania kondycji finansowej. 
d) Załącznik nr 3 – Oświadczenie.* 

2. Odbiorca potwierdza, że otrzymał Taryfę, Regulaminie sprzedaży energii elektrycznej TIEW S.A. do Umowy sprzedaży energii 
elektrycznej, przed zawarciem Umowy, zapoznał się z ich treścią i wyraża zgodę na ich włączenie do Umowy. W razie rozbieżności 
pomiędzy treścią Umowy z Taryfą lub Regulaminem postanowienia Umowy są rozstrzygające. 

3. Odbiorca potwierdza, że wszystkie dane zawarte w Umowie są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami w wykonaniu niniejszej Umowy będzie sąd właściwy funkcyjne i 

rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
* Niepotrzebne skreślić 
 

Sprzedawca Odbiorca 

(imię, nazwisko podpis/y i pieczątka) (imię, nazwisko podpis/y i pieczątka) 



GRAFIK HANDLOWY

Data zawarcia porozumienia

data

dd‐mmm‐rrrr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
sobota 1‐cze‐2019
niedziela 2‐cze‐2019
poniedziałek 3‐cze‐2019
wtorek 4‐cze‐2019
środa 5‐cze‐2019
czwartek 6‐cze‐2019
piątek 7‐cze‐2019
sobota 8‐cze‐2019
niedziela 9‐cze‐2019
poniedziałek 10‐cze‐2019
wtorek 11‐cze‐2019
środa 12‐cze‐2019
czwartek 13‐cze‐2019
piątek 14‐cze‐2019
sobota 15‐cze‐2019
niedziela 16‐cze‐2019
poniedziałek 17‐cze‐2019
wtorek 18‐cze‐2019
środa 19‐cze‐2019
czwartek 20‐cze‐2019
piątek 21‐cze‐2019
sobota 22‐cze‐2019
niedziela 23‐cze‐2019
poniedziałek 24‐cze‐2019
wtorek 25‐cze‐2019
środa 26‐cze‐2019
czwartek 27‐cze‐2019
piątek 28‐cze‐2019
sobota 29‐cze‐2019
niedziela 30‐cze‐2019
poniedziałek 1‐lip‐2019

Średnia cena porozumienia w PLN/MWh

Odbiorca zobowiązuje się do przekazywania na adres Sprzedawcy, faksem lub drogą elektroniczną, na adres email:

ZAŁĄCZNIK A do Umowy Nr 

POROZUMIENIE TRANSAKCYJNE KRÓTKOTERMINOWE nr  do Umowy nr

a) roczny grafik handlowy Odbiorcy do 15 września roku poprzedniego na rok następny (grafik roczny składa się z 12 grafików miesięcznych, zgodnych z wzorcem poniżej). Pierwszy grafik roczny stanowi załącznik B do niniejszej Umowy.

Dzień 
tygodnia

Godziny doby handlowej

Sprzedający: 
Kupujący:

     

Odbiorca

Wolumen porozumienia w MWh 0,00
Wartość porozumienia w PLN

#DZIEL/0!

Dane niezbędne do prawidłowego zgłaszania umów sprzedaży na Rynku Bilansującym
Dane strony sprzedającej Dane strony kupującej

Nazwa operatora Rynku Bilansującego Nazwa operatora Rynku Bilansującego

adres e‐mail: odczyty@tiew.pl

Towarzystwo Inwestycyjne 
"Elektrownia ‐ Wschód" S.A.

Sprzedawca

b) miesięcznych grafików handlowych Odbiorcy do 24 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc sprzedaży Energii. 
c) dobowych grafików handlowych Odbiorcy,  dla każdej godziny doby n,  do godziny 12:00 w dobie n–2, z możliwością aktualizacji w dobie n–1 do godz. 7:30. 

Kody Jednostek Grafikowych Kody Jednostek Grafikowych

Kod uczestnika Rynku Bilansującego Kod uczestnika Rynku Bilansującego
Kod Operatora Rynku Kod Operatora Rynku
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