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 Umowa Kompleksowa   

dla Przedsiębiorstw SKUBI/2022/0103332 
 

 

590243872040342865    
 

nr umowy:  
kod PPE1  

 

 
 
  C11  

 

nazwa produktu:  

numer ewidencyjny1
 

 

 
symbol grupy taryfowej 
Sprzedawcy / OSD1

 

 numer umowy / barcode 

 

W dniu                  2022 roku między ENERGA-OBRÓT S.A., 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, KRS 0000280916, NIP 957-096-83-70, REGON 220418835, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 372 533 800,00 zł, zwaną dalej Sprzedawcą, reprezentowaną przez: 
 

imię i nazwisko ANNA BŁASZCZYK stanowisko PEŁNOMOCNIK 

                                                                                  a 

imię i nazwisko / pełna nazwa firmy  POWIAT PUŁTUSKI 
 

prowadzącym działalność na podstawie 
 

 

wpisu do rejestru KRS / inny 
 prowadzonego przez2 PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY numer2  --------------- 

 
posiadającym numer identyfikacji  

podatkowej NIP2, 3 5681618062 REGON 130377729 

 
 

kapitał zakładowy / wpłacony2 ----------------- PESEL3 --------------- 
 

stały adres zamieszkania / siedziba firmy2, 3  
 

ulica MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE numer domu 11 numer lokalu ------------- 

 
 

miejscowość PUŁTUSK kod pocztowy 06-100 
 

       adres korespondencyjny  ☒ jak stały adres zamieszkania / siedziba firmy             ☐ inny (poniżej)  
 

ulica -------------- numer domu -------------- numer lokalu -------------- 

 
miejscowość -------------- kod pocztowy -------------- 

 

kontakt  
 

tel. 233067101 adres e-mail sekretariat@powiatpultuski.pl 

 
zwanym dalej Odbiorcą, reprezentowanym przez:            
 

przy czym Sprzedawca i Odbiorca mogą być łącznie zwani Stronami, a odrębnie także Stroną, została zawarta umowa następującej treści: 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi kompleksowej przez Sprzedawcę do obiektu zlokalizowanego w1: 
 

         adres obiektu ☐ jak stały adres zamieszkania / siedziba firmy             ☐ jak adres korespondencyjny             ☒ inny (poniżej) 

 
ulica NOWY RYNEK numer domu 3A numer lokalu DZ. 20-24 

 
 

miejscowość PUŁTUSK kod pocztowy 06-100 

 

na potrzeby1: TYMCZASOWY BUDYNEK POCZEKALNI AUTOBUSOWEJ 
 

charakter odbioru (np. gospodarstwo rolne, usługi, produkcja, handel, inne) 

2. Odbiorca oświadcza, że posiada dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu z w pkt 11:  OŚWIADCZENIE 
(np. odpis KW, akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, oświadczenie, nie posiada) 

 

3. Odbiorca deklaruje zakup i odbiór energii elektrycznej w ilości1: 25430 kWh rocznie, zgodnie z poniższymi danymi technicznymi1: 

4. Moc umowna: 22 kW,                                           Moc przyłączeniowa: 22 kW,                                               Grupa przyłączeniowa:  ☒ V,    ☐ VI,  

         Wielkość zabezpieczenia głównego przedlicznikowego:      40 A,        Współczynnik mocy tgφ nie większy niż 0,4,                            Układ: ☐ 1-fazowy,  ☒ 3-fazowy, 

         Miejsce dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy stanowią: - ZACISKI PRĄDOWE NA ODEJŚCIU PRZEWODÓW OD ZABEZPIECZENIA  GŁÓWNEGO W SZAFIE ZŁĄCZOWEJ 

          W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY - DLA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 

        Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD a Od15biorcą stanowią: - ZACISKI PRĄDOWE NA ODEJŚCIU PRZEWODÓW OD ZABEZPIECZENIA 

        GŁÓWNEGO W SZAFIE ZŁĄCZOWEJ W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY - DLA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO  

        Odbiorca jest przyłączony do sieci Dystrybutora ENERGA-OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130.  

5. Układ rozliczeniowo-pomiarowy1:      ☒ bezpośredni,    ☐ przedpłatowy, stanowi własność Dystrybutora. Wartość mnożnej wynosi: 1. 

6. Rozliczenia odbywać się będą w ☐ 1-miesięcznych,    ☒ 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych1 na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej zgodnie z aktualnym cennikiem standardowym, Ofertą Sprzedawcy albo Załącznikiem nr 2, a z tytułu świadczenia usług dystrybucji zgodnie z aktualną Taryfą OSD. 

7. Umowa wchodzi w życie: 

☒ z dniem 01.01.2023 roku, 

☐ z dniem                 roku, lecz nie wcześniej niż z chwilą skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, 

☐ z chwilą sprawdzenia / zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego 

i obowiązuje na czas: 

☐ nieokreślony,             ☒ określony do dnia  31.12.2023 roku. 

8. Z dniem wejścia w życie Umowy traci moc dotychczasowa umowa zawarta z Odbiorcą na potrzeby obiektu, o którym mowa w pkt 1, co  nie wpływa na obowiązek wykonania zobowiązań 

powstałych do dnia jej rozwiązania4. 

9. Parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej określają przepisy prawa oraz Taryfa OSD. Odbiorcy przysługują bonifikaty z tytułu niedotrzymania tych parametrów  

oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z postanowieniami cennika standardowego i Taryfy OSD.  
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9. Odbiorca upoważnia Dystrybutora, aby zawarł – w imieniu i na rzecz Odbiorcy – rezerwową umowę kompleksową ze sprzedawcą rezerwowym umieszczonym na liście sprzedawców 

oferujących sprzedaż rezerwową na terenie danego Dystrybutora publikowanej przez tego Dystrybutora. Odbiorca jako sprzedawcę rezerwowego wybiera ENERGA OBRÓT SA..5 Dystrybutor 

zawrze rezerwową umowę kompleksową, jeśli dotychczasowa umowa wygaśnie lub dotychczasowy sprzedawca przestanie ją wykonywać.  Konsekwencje wyboru sprzedawcy rezerwowego 

oraz szczegółowe zasady określa ustawa Prawo energetyczne oraz IRIESD. 

10. Integralną część umowy stanowią: 

a) Ogólne Warunki Umów Kompleksowych ENERGA-OBRÓT S.A. dla Przedsiębiorstw (OWU); 

b) Cennik standardowy dla przedsiębiorstw (cennik standardowy)4; 

c) Cennik standardowy dla konsumentów (cennik standardowy)4; 

d) Oferta Sprzedawcy wraz z Regulaminem Oferty4; 

e) Taryfa OSD; 

f) Załącznik nr 1 do Umowy kompleksowej dla Przedsiębiorstw – wykaz punktów poboru energii elektrycznej4; 

g) Załącznik nr 2 do Umowy kompleksowej dla Przedsiębiorstw – ceny energii i stawki opłaty handlowej4; 

h)  ----------------------------------- . 

11. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z wymienionymi powyżej dokumentami i akceptuje ich treść. 

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

13. Ustalenia dodatkowe: 

PRZEDŁUŻENIE UMOWY         
 

Odbiorca oświadcza, że ☐ ma status / ☐ nie ma statusu pojedynczego podmiotu gospodarczego, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia  

25 października 2011 roku w sprawie integralności przejrzystości hurtowego rynku energii, którego zdolność konsumpcji energii elektrycznej wynosi 600 (słownie: sześćset) GWh rocznie lub więcej  

(w zakresie, w jakim zużycie energii elektrycznej ma miejsce na rynkach, na których ceny hurtowe są ze sobą wzajemnie powiązane), lub dokonującego dalszej odsprzedaży energii elektrycznej.  

W przypadku zmiany w zakresie ww. statusu Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 30 dni  od zaistnienia zmiany, poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.  

W przypadku zaistnienia zmiany w zakresie ww. statusu i braku powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, Odbiorca zobowiązuje 

się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w majątku Sprzedawcy z tego tytułu. 
 

☐  Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej.  

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem usługi eFaktura dostępnym na stronie www.energa.pl, który akceptuję w całości. Dokument rozliczeniowy będę odbierała / odbierał 

elektronicznie poprzez konto w eBOK/ ENERGA24 oraz zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji na koncie w eBOK / ENERGA24 adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane powiadomienia 

o nowo wystawionym elektronicznym dokumencie rozliczeniowym, pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne pod adresem dotychczasowym. Jako adres poczty elektronicznej wskazany do wysyłania 

powiadomienia o nowo wystawionym elektronicznym dokumencie rozliczeniowym wskazuję adres e-mail: ________________________________________. 
 

 

SPRZEDAWCA                ODBIORCA 
 

 

 
czytelny podpis lub pieczątka i podpis 

przedstawiciela Sprzedawcy 
 

data, czytelny podpis Odbiorcy, 
pieczątka imienna 

 

 

Poniższe zgody są dobrowolne, nieobowiązkowe i zawsze możesz je wycofać. [dot. Odbiorcy będącego osobą fizyczną] 

☐  Zgadzam się, aby ENERGA-OBRÓT S.A. przetwarzała moje dane osobowe w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy. 

☐   Zgadzam się, aby ENERGA-OBRÓT S.A. oraz podmioty wskazane na www.energa.pl, które współpracują z ENERGA-OBRÓT S.A. przesyłały mi informacje handlowe na adres e-mail lub numer telefonu 

podane w umowie. 

☐  Zgadzam się, aby ENERGA-OBRÓT S.A. oraz podmioty wskazane na www.energa.pl, które współpracują z ENERGA-OBRÓT S.A. kontaktowały się ze mną w celu marketingu bezpośredniego  

za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. telefon).  

☐  Zgadzam się, aby podmioty wskazane na www.energa.pl, które współpracują z ENERGA-OBRÓT S.A. przetwarzały moje dane osobowe w celach marketingowych. 
 

☐  Upoważniam Sprzedawcę do uzyskania od Dystrybutora rzeczywistych danych dobowo-godzinowych (profil obciążenia) mojego zużycia energii elektrycznej w celu wykonania postanowień niniejszej 

Umowy [dot. Odbiorcy będącego osobą fizyczną]. 

☐   Upoważniam Sprzedawcę do uzyskania od Dystrybutora informacji o nowych przyłączonych punktach poboru energii elektrycznej Odbiorcy, w tym informacji o rozliczeniach umów  

o świadczenie usług dystrybucji, zamówionej mocy. 

☐  Wyrażam zgodę na założenie przez pracownika Grupy Kapitałowej ENERGA konta eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) i Profilu Użytkownika w ENERGA24 (Pro fil Użytkownika). Jednocześnie 

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem funkcjonowania eBOK oraz Regulaminem ENERGA24 i akceptuję ich postanowienia [konieczne jest podanie adresu e-mail]. 
 

                ODBIORCA 
 

 

 

  
data, czytelny podpis Odbiorcy, 

pieczątka imienna 

 
 

1   W przypadku występowania kilku PPE wymagane jest załączenie do Umowy podpisanego przez Klienta Załącznika nr 1, zawierającego dla każdego PPE informacje wymagane w Umowie 
2  Wymagane wyłącznie w przypadku odbiorców zarejestrowanych w KRS 
3  Wymagane wyłącznie w przypadku odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG 
4   Niepotrzebne skreślić 
5   Wymagane wyłącznie w przypadku, gdy na terenie Dystrybutora jest sprzedawca rezerwowy, który świadczy rezerwową umowę kompleksową 
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Obowiązkowe informacje, które dotyczą ochrony danych osobowych [1] 

 

1.  Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) są:  

a) w zakresie sprzedaży prądu: 

sprzedawca adres siedziby / ADO e-mail do inspektora ochrony danych (IOD) 

ENERGA-OBRÓT S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk iod.energa-obrot@energa.pl 

b) w zakresie dystrybucji prądu: 

dystrybutor adres siedziby / ADO e-mail do inspektora ochrony danych (IOD) 

ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk iod.energa-operator@energa.pl 

2.  ADO przetwarza Twoje dane osobowe [2]:  

a) aby przygotować, zawrzeć i zrealizować umowę oraz w innych celach, na które się zgodzisz (sprzedawca),  

b) w celu realizacji obowiązku prawnego, jaki polega m.in. na dystrybucji prądu (dystrybutor), 

c) w celu swoich prawnie uzasadnionych interesów, tj.: marketingu produktów (sprzedawca) oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które wynikają z prawa (sprzedawca  

i dystrybutor).  

3.  Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę. 

4.  Odbiorcą Twoich danych mogą być podmioty, które:

a) są uprawnionymi organami publicznymi, 

b) są częścią naszej grupy kapitałowej, 

c) dostarczają korespondencję, 

d) świadczą usługi w zakresie umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia 

dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne.

5.  ADO przetwarza Twoje dane osobowe: 

a) przez okres trwania umowy, a jeśli wyrazisz dodatkowe zgody – do czasu, aż je wycofasz (sprzedawca), 

b) przez okres, jaki wynika z prawa, które dotyczy dystrybucji prądu w związku z umową oraz po jej zakończeniu do upływu okresu, który przysługuje do obrony przed roszczeniami i – ewentualnie – 

dochodzenia roszczeń (dystrybutor).  

ADO przechowa dane na czas realizacji roszczeń cywilnoprawnych, które wynikają z umowy. 

6.  W zakresie swoich danych osobowych masz prawo żądać:

a) dostępu do nich, 

b) ich kopii, 

c) ich sprostowania, 

d) ograniczenia ich przetwarzania, 

e) ich przenoszenia, 

f) ich usunięcia, jeśli nie ma innej podstawy lub celu przetwarzania, 

g) cofnięcia swoich wcześniejszych zgód, 

oraz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje ADO.  

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1. 

7.  Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8.  Masz obowiązek przekazać powyższe informacje Twojemu reprezentantowi, w szczególności jeśli go wskazałeś w umowie jako osobę do kontaktu lub do realizacji umowy [3]. 

 

[1] Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).  

[2] Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO. 

[3] Zgodnie z art. 14 RODO. 


