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UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Nr ……………………. 

Zawarta w dniu ……….., zwana dalej „Umową” pomiędzy: 

 

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. – 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9; 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000016872; NIP 631-010-20-11, kapitał 

zakładowy i wpłacony: 123.056.130,00 zł,  nr BDO: 000000104, posiadającą status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych którą reprezentuje : 

1. …………………………………………………… 

zwanymi dalej Sprzedawcą Rezerwowym 

a 

………………………………………………………. 

zwaną dalej Odbiorcą.  

 

łącznie zwanymi „Stronami” albo każda z osobna „Stroną”  

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą 

i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

2. 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 Sieci 

Dystrybucyjnej 

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają: 

a) Sprzedaż rezerwowa  - sprzedaż energii elektrycznej dla Odbiorców, którzy nie 

posiadają ważnej umowy sprzedaży, a tym samym nie rozpoczęli/nie zakończyli 

procesu zmiany sprzedawcy albo ich dotychczasowy sprzedawca zaprzestał 

dostarczania energii elektrycznej z jakichkolwiek przyczyn; 

b) OSDn - Operator Systemu Dystrybucyjnego - Zakłady Mechaniczne „BUMAR-

ŁABĘDY” S.A. przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii 
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elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym 

elektroenergetycznym; 

c) Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. 2019, poz. 755 z późn. zm.); 

d) Taryfa Sprzedawcy Rezerwowego – Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie 

obrotu Sprzedawcy Rezerwowego Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-

ŁABĘDY” S.A. - zbiór cen oraz warunków ich stosowania przy sprzedaży 

rezerwowej , wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców 

przyłączonych do sieci OSDn . 

e) Umowa - niniejsza umowa rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej 

f) Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta pomiędzy Odbiorcą a 

OSDn określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSDn na 

rzecz Odbiorcy usługi dystrybucji energii elektrycznej, zawierająca zgodę 

Odbiorcy na zawarcie przez OSDn Umowy; 

g) Inne pojęcia, niezdefiniowane powyżej, posiadają znaczenie nadane im w Prawie 

energetycznym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

h) „Miejsca Odbioru” - punkty w sieci dystrybucyjnej, w których następuje 

dostarczenie Energii Elektrycznej, określone w Umowie o Świadczenie Usług 

Dystrybucji, zawartych pomiędzy Odbiorcą a  OSDn. 

4. Umowa została zawarta na podstawie Prawa energetycznego oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy. 

§2 

PODSTAWOWE ZASADY SPRZEDAŻY ENERGII 

1. Sprzedawca Rezerwowy zobowiązuje się do sprzedaży, a Odbiorca zobowiązuje się do 

kupna energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku do Umowy o 

świadczenie usług  dystrybucji energii elektrycznej o której mowa w § 1 ust. 3 pkt f).  

2. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla 

punktu poboru określonego w § 2 ust. 1 określona jest każdorazowo w Umowie o 

świadczenie usług dystrybucji. 

3. Rozliczenia między Stronami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą 

zgodnie z cenami i opłatami wynikającymi z Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego. 

4. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. 
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5. Strony wspólnie oświadczają, że wszelkie prawa i obowiązki dotyczące świadczenia 

usług dystrybucyjnych na rzecz Odbiorcy określa Umowa o świadczenie usług 

dystrybucji zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSDn o której mowa w § 1 ust. 3 pkt f) . 

6. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej Umowy zużywana jest na 

potrzeby odbiorcy końcowego, czyli Odbiorca nie jest przedsiębiorstwem energetycznym 

w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 

7. Odbiorcy nie przysługuje możliwość wyboru kolejnego sprzedawcy rezerwowego. 

 

§3 

STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI 

1. Standardy jakościowe obsługi Odbiorcy zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne. 

2. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorcy na jego pisemny wniosek 

przysługuje upust lub bonifikata w wysokości i na warunkach przewidzianych 

obowiązującymi przepisami prawa oraz w Taryfie Sprzedawcy Rezerwowego. 

 

§4 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ODBIORCY 

 Na mocy Umowy Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do: 

1. pobierania energii elektrycznej i mocy umownej zgodnie z warunkami Umowy oraz 

obowiązującymi przepisami prawa; 

2. zakupu energii elektrycznej od Sprzedawcy Rezerwowego w ilości określonej w §2 ust. 1 

Umowy i na warunkach wskazanych w §2 ust. 2 Umowy. 

3. zakupu energii elektrycznej tylko od jednego Sprzedawcy Rezerwowego; 

4. terminowego regulowania należności za zakupioną energie elektryczną; 

5. wnoszenia opłaty za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane przez Sprzedawcę 

Rezerwowego w szczególności wykonywane na wniosek Odbiorcy lub wynikające z 

Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego.; 

6. niezwłocznego informowania Sprzedawcy Rezerwowego  o okolicznościach mających 

wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną. 

§5 

ZASADY ROZLICZEŃ 
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1.  Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będą wg zasad, cen i stawek 

opłat zawartych Taryfie Sprzedawcy Rezerwowego w oparciu o fakturę VAT wystawioną 

na podstawie danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych w miejscach dostarczania 

energii elektrycznej. Okresem rozliczeniowym jest  miesiąc  kalendarzowy,  jednakże 

Odbiorca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy Rezerwowego wpłaty 

częściowej na zasadach określonych ust 2 poniżej. 

2. Wpłata częściowa będzie płatna  raz w miesiącu na podstawie faktury częściowej VAT, 

wystawionej na podstawie rzeczywistego zużycia energii za okres od 1 do 14 dnia danego 

miesiąca. Termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.          

3. Kwota wynikająca z faktury częściowej VAT wystawionej zgodnie z ust 2. niniejszego 

paragrafu będzie uwzględniona w wystawionej przez Sprzedawcę Rezerwowego  fakturze 

rozliczeniowej VAT w oparciu o rzeczywiste zużycie  z miesiąca sprzedaży , którego ta 

faktura rozliczeniowa dotyczy.       

4. Faktura rozliczeniowa będzie płatna w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po 

miesiącu sprzedaży.  

5. Sprzedawca Rezerwowy będzie obciążać Odbiorcę , w terminach określonych w Umowie , 

należnościami za Energię Elektryczną wyznaczonymi według poniższej formuły: 

 

N DOSTAWCY = E * C , gdzie: 

NDOSTA

WCY 

- należność Sprzedawcy Rezerwowego za Energię Elektryczną w danym Okresie 

Rozliczeniowym [zł]; 

C - cena Energii Elektrycznej określona Taryfie Sprzedawcy Rezerwowego 

E - ilość Energii Elektrycznej zgodna z ilością Energii Elektrycznej pobraną przez 

ODBIORCĘ w Miejscach Odbioru [MWh]. 

 

6. Wielkość dostarczonej Energii Elektrycznej w danym Okresie Rozliczeniowym będzie 

zgodna z ilością Energii Elektrycznej pobraną przez Odbiorcę w danym Okresie 

Rozliczeniowym, potwierdzoną odczytem układów pomiarowo - rozliczeniowych w 

Miejscach Odbioru i określona przez OSDn zgodnie z zapisami umowy, o której mowa w § 

1 ust. 3 pkt f). 

7. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze VAT nie odpowiada 

ilości energii elektrycznej pobranej faktycznie przez Odbiorcę Sprzedawca Rezerwowy 

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

którym występowały stwierdzone nieprawidłowości. 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów w rozliczeniach, Sprzedawca 

Rezerwowy jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT korygujących 

9. Faktury VAT korygujące podlegają zapłacie w terminie w terminie … dni od daty 

wystawienia  faktury VAT korygującej do Odbiorcy. 

10. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca Rezerwowy będzie obciążał 

Odbiorcę odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Sprzedawcy Rezerwowego.  

 

§ 6 

PRZERWY W SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Sprzedawca Rezerwowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w 

sprzedaży energii elektrycznej, spowodowanych: 

a) działaniem siły wyższej albo z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Sprzedawca 

Rezerwowy nie ponosi odpowiedzialności, 

b) 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, 

c)prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej 

(samorządowej),  

d)planowanymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej, 

 

§ 7 

POUFNOŚĆ 

1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w 

ramach realizacji  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 
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Strony przy wykonaniu niniejszej  Umowy z zastrzeżeniem zachowania przez nich 

klauzuli  poufności. 

3. Postanowienie nie  dotyczy informacji, które: 

a) są powszechnie dostępne,  

b) muszą być ujawnione z mocy prawa. 

4. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających 

na celu dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez jej pracowników i 

ewentualnych podwykonawców. 

 

§8 

OBOWIĄZYWANIE UMOWY 

1. Umowa wchodzi w życie: 

a) z dniem zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez dotychczasowego 

sprzedawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy, 

b) nie wcześniej niż po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży energii 

elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą . 

2. Umowa zostaje zawarta, na czas nieoznaczony nie dłużej jednak niż do dnia: 

a) wejścia w życie zawartej przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z 

nowym Sprzedawcą albo 

b) wejścia w życie zawartej przez Odbiorcę ze Sprzedawcą umowy kompleksowej 

na zasadach innych niż wynikające z Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego. 

3. W przypadku, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt a) i b) Umowa ulega zawieszeniu w 

zakresie praw i obowiązków Stron do chwili, o której mowa w §8 ust. 1 pkt a) i b). 

4. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej 

przez Sprzedawcę Rezerwowego na rzecz Odbiorcy. 

§9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Umowa ulega rozwiązaniu z datą podpisania przez Odbiorcę umowy zakupu energii 

elektrycznej z nowym Sprzedawcą. 

2. Sprzedawca Rezerwowy może wypowiedzieć Umowę  z zachowaniem 14 dniowego 

okresu wypowiedzenia  bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, 

gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi, 

co najmniej 30 dni  po upływie terminu płatności lub złożenia wniosku o otwarcie 

postępowania upadłościowego.  
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3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia po złożeniu przez tą Stronę wypowiedzenia w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§10 

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 

1. W sytuacji fizycznego nabywania energii przez Odbiorcę na mocy niniejszej Umowy, 

Sprzedawca Rezerwowy zobowiązany będzie do powiadomienia Odbiorcy o zamierzonej 

zmianie Taryfy Sprzedawcy Rezerwowego pisemnie lub drogą elektroniczną na 

wskazany przez niego adres e-mail, przesyłając mu nową Taryfę Sprzedawcy 

Rezerwowego lub co najmniej te jego postanowienia, które uległy zmianie i dotyczą 

Odbiorcy. 

2. Odbiorca będzie uprawniony w terminie 14 dni od dnia doręczenia Taryfy Sprzedawcy 

rezerwowego w formie wskazanej w § 10 ust.1 Umowy do wypowiedzenia Umowy z 

zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia stosuje 

się dotychczasowe ceny za energię elektryczną. 

3. Jeżeli Odbiorca nie wypowie Umowy w 14-dniowym terminie, o jakim mowa powyżej, 

wraz z jego upływem wchodzą w życie postanowienia nowej Taryfy Sprzedawcy 

Rezerwowego. 

4. Sprzedawca powiadomi Odbiorcę na piśmie o zmianie cen określonych w Taryfie, w 

ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.  

5. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla 

punktów poboru określona jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji, 

zawartej pomiędzy Odbiorcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

6. Wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Taryfa Sprzedawcy Rezerwowego jest integralną częścią Umowy i jej postanowienia 

zaczynają obowiązywać od dnia wejścia w życie Umowy zgodnie z § 8 ust. 1. 

 

§11 

WSPÓŁDZIAŁANIE STRON 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania koniecznego do prawidłowego realizowania 

postanowień niniejszej Umowy.  

2. Sprzedawca Rezerwowy wyznacza przedstawiciela w osobie: 

……………………………… 
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Odbiorca wyznacza przedstawiciela w osobie …………………. Tel: 

…………………………., e –mail:  ……………………. 

3. Zmiana osób i danych wskazanych w ust.2 powyżej możliwa jest po pisemnym 

powiadomieniu drugiej Strony  Umowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.  

 

§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie 

zmianie postanowienia niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, 

wszelkie inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Sprzedawca Rezerwowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nie 

wykonaniem Umowy lub nienależytym wykonaniem Umowy z przyczyn leżących po 

stronie OSDn bądź z innych przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy Rezerwowego. 

3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla Sprzedawcy Rezerwowego. 

4. Strony zobowiązują się do: 

a) wzajemnego przekazywania informacji o powstaniu awarii lub okoliczności 

stanowiących Siłę Wyższą, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla 

niniejszej Umowy, 

b) zachowania Formy Pisemnej przekazywania danych, informacji, opinii, dokumentów 

i wniosków, o których mowa w niniejszej Umowie. 

5.  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy, stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązujące w szczególności prawo energetyczne, kodeks cywilny 

6. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być cedowane na osoby trzecie 

bez zgody Sprzedawcy Rezerwowego. Strony zobowiązują się nie przenosić praw i 

obowiązków przysługujących im na podstawie Umowy na osobę trzecią bez pisemnej 

zgody drugiej Strony. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

                         ODBIORCA                              SPRZEDAWCA REZERWOWY 


