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Data wpływu
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Autoryzowany Partner Handlowy Green SA

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR

____/___/______/______

zawarta w dniu ....................................................... roku w ……………………………. pomiędzy:
nazwa Klienta: ……………………………….
kod pocztowy / miejscowość…………………………………… ulica i numer lokalu…………………………………………………………………..………….
KRS ……………….………….. NIP ………………………..…….. Regon ………………….…………….., kapitał zakładowy …………..…………….. PLN;
adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba ze strony Klienta wyznaczona do kontaktów ze Sprzedawcą:
Imię nazwisko: …………………………………………………..tel./e-mail………………………………………………………………………………………...
zwanym(ną) dalej Klientem; reprezentowany przez:
1)

………………………………………………………………………………

2)

………………………………………………………………………………

a:
GREEN S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385195, NIP 701-029-64-02, Regon 142922548, kapitał
zakładowy: 2.265.605,70 PLN wpłacony w całości; zwaną dalej Sprzedawcą, na rzecz którego na podstawie pełnomocnictw działa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
(dane upoważnionego pracownika Sprzedawcy)

dalej zwane łącznie Stronami.
Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące zasady i warunki sprzedaży energii elektrycznej:

1.

2.

3.
4.

1.

§1
Postanowienia wstępne
Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny, zasadami określonymi w koncesjach oraz w Instrukcji Ruchu
i eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanym „OSD”), z którym Klient ma podpisaną
umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie miał podpisaną umowę o
świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
na podstawie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki
sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną
OEE/683/21205/W/2/2012/KL z dnia 24.07.2012r., wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki.
Pojęciom użytym w Umowie nadaje się następujące znaczenie:
a) Umowa – niniejsza umowa sprzedaży energii elektrycznej;
b) IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej danego OSD
określająca procedury i sposób wykonywania czynności związanych z ruchem
sieciowym, eksploatacją sieci i działalnością dystrybucyjną;
c) Siła Wyższa – zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu
z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego
skutków, a w szczególności: powódź, wyładowanie atmosferyczne, pożar,
porywisty wiatr, szadź, strajk generalny (za wyjątkiem strajków u Stron), wojna,
akty sabotażu, akty władzy państwowej;
§2
Zobowiązania Stron
Sprzedawca zobowiązuje się do:
a) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem wymagań określonych w ustawie
Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do tej ustawy;

b)
2.

3.

przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie warunków
pobierania opłat za sprzedaż energii elektrycznej;
c) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń.
Klient zobowiązuje się do:
a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
b) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych
oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach,
a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym;
c) umożliwienia przedstawicielom OSD lub Sprzedawcy dokonania odczytów
wskazań liczników oraz dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do wszystkich
elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, jak również do należących do
niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w obiekcie
Klienta;
d) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych
należności wynikających z realizacji niniejszej Umowy,
e) niezawierania z innym podmiotem niż Sprzedawca umowy sprzedaży energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej sprzedaży i dystrybucji energii
elektrycznej, której okres obowiązywania pokrywałby się z okresem
obowiązywania niniejszej Umowy
f) niecofania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy sprzedaży energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej sprzedaży i dystrybucji energii
elektrycznej z podmiotem, z którym miał zawartą umowę przed zawarciem
Umowy ze Sprzedawcą, od dnia podpisania niniejszej Umowy do końca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy;
g) nierozwiązywania umowy o świadczenie usług dystrybucji od dnia podpisania
Umowy do końca okresu wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy;
h) niewypowiadania Umowy ze Sprzedawcą od dnia podpisania Umowy do końca
okresu wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy,
i) zapewnienia technicznych warunków odbioru energii elektrycznej.
Strony zobowiązują się do:
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4.
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3.

4.
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3.

1.
2.

3.
4.
5.

niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub
usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach
mających wpływ na rozliczenia za energię;
b) zapewnienia
wzajemnego
dostępu
do
danych
i
układu
pomiarowo-rozliczeniowego, wglądu do materiałów stanowiących podstawę do
rozliczeń za dostarczoną energię oraz kontroli prawidłowości wskazań tych
układów.
Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii Klient jest obowiązany do dostosowania
dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych
lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
§3
Standardy jakościowe
Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi standardy jakościowe obsługi
zgodne z obowiązującymi przepisami.
Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej w przypadku
klęsk żywiołowych, innych przypadków Siły Wyższej, awarii w systemie oraz awarii
sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
W przypadku niedotrzymania standardów obsługi klientów Klientowi, na jego pisemny
wniosek, przysługują bonifikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość dostaw i jakość energii
elektrycznej.
§4
Cena
Rozliczenia między Stronami będą się odbywać według cen i opłat określonych
w Załączniku nr 2, dla właściwych grup taryfowych wyszczególnionych w Załączniku
nr 1 do Umowy. Do cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości
zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
Cena energii elektrycznej zawiera stawkę podatku akcyzowego za energię
elektryczną w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
Ceny energii elektrycznej zawierają właściwe udziały energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych (certyfikaty zielone), energii wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej metanem (certyfikaty fioletowe), gazem
(certyfikaty żółte), węglem (certyfikaty czerwone) oraz świadectw efektywności
energetycznej (certyfikaty białe).
W przypadku zmiany w przepisach prawa, w szczególności dotyczących opłat,
kosztów lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmian w przepisach
prawa dotyczących certyfikatów, których przykładowy katalog zawiera §4 ust. 3
powyżej, Sprzedawca ma prawo do podwyższenia cen lub stawek opłat za energię
elektryczną. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny lub stawek
opłat za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy i wskaże zmiany
przepisów prawa stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej
lub stawki opłat obowiązują od chwili wejścia w życie zmian przepisów prawa
uzasadniających ich korektę. Zmiana ceny lub stawek opłat nie stanowi zmiany
Umowy.
§ 5 Bilansowanie
W ramach niniejszej Umowy Sprzedawca jest odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe.
Sprzedawca zwalnia Klienta z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
z niezbilansowaniami.
Klient oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem
handlowym z niniejszej Umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD,
przysługują Sprzedawcy.
§6
Rozliczenia
Rozliczenia i obliczanie należności za pobraną energię elektryczną lub opłatę
handlową odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych wg cen
określonych w Załączniku nr 2.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie
pobranej energii elektrycznej, Klient jest obowiązany/uprawniony do
uregulowania/zwrotu należności za energię elektryczną na podstawie ilości energii
elektrycznej wyznaczonej według wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
rezerwowego (licznika kontrolnego) lub według współczynnika korekcyjnego
właściwego dla stwierdzonego uszkodzenia, albo na podstawie ilości energii
prawidłowo wykazanej w poprzednim lub następnym okresie rozliczeniowym.
Jeżeli błędy wskazane w ust. 2 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną, Sprzedawca jest obowiązany dokonać korekty
uprzednio wystawionych faktur.
Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Sprzedawca wystawia
Klientowi na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin
płatności faktury rozliczeniowej przypada na 14 dzień od daty jej wystawienia.
Jeżeli w Umowie występują punkty poboru energii (PPE) w taryfach G1x lub C1x to
w przypadku przejściowego braku danych pomiarowych z OSD, Sprzedawca będzie
wystawiać faktury szacunkowe 1 miesięczne, korygowane po uzyskaniu
i przetworzeniu danych rzeczywistych przez OSD. (x jest identyfikatorem stref
czasowych w taryfach).
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§7
Płatności
Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego wierzyciela.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Sprzedawca obciąża Klienta
odsetkami ustawowymi.
Strony dokonują płatności przelewem, gotówką do banku lub w innych uzgodnionych
i dopuszczalnych prawem formach.
W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie
zobowiązania – płatności należy dokonać nie później niż w 5-tym dniu od daty
otrzymania faktury.
O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się
wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi
operacjami bankowymi.
§8
Wstrzymanie sprzedaży energii
Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku
nieuiszczenia przez Klienta należności za energię elektryczną lub świadczone usługi
w sytuacjach wskazanych w niniejszym paragrafie lub w przepisach powszechnie
obowiązujących.
Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Klient zwleka
z zapłatą za energię elektryczną lub świadczone usługi co najmniej 30 dni po upływie
terminu płatności.
Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości wstrzymania sprzedaży energii
elektrycznej w dowolnie wybrany przez siebie sposób, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, w osobnym piśmie lub w treści
wezwania do zapłaty.
Wznowienie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi na wniosek Sprzedawcy, po
uprzednim uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną lub świadczone
usługi, albo po ustaniu innych przyczyn przewidzianych w Umowie lub Prawie
energetycznym przepisach powszechnie obowiązujących, które spowodowały
wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem
sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Klienta postanowień
Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.
§9
Okres obowiązywania Umowy
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży nastąpi od dnia ……………………………
Jeżeli zawarcie Umowy stanowi zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, rozpoczęcie
świadczenia sprzedaży energii elektrycznej, o którym mowa w § 9 ust. 2, uzależnione
jest od uprzedniego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z
dotychczasowym sprzedawcą oraz pomyślnej weryfikacji zgłoszenia zmiany
sprzedawcy przez OSD.
Klient udziela pełnomocnictwa Sprzedawcy do wystąpienia do OSD w celu realizacji
Umowy sprzedaży, wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży
energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji lub złożenia oświadczenia
o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej;
pełnomocnictwo obejmuje cofnięcie złożonych oświadczeń woli. Pełnomocnictwo
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
W zależności od okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 3 rozpoczęcie świadczenia
sprzedaży energii elektrycznej może ulec adekwatnemu opóźnieniu.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia …………………………….
Po upływie okresu na jaki Umowa została zawarta, ulega ona przedłużeniu na czas
nieoznaczony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym
obowiązywać będzie „Cennik dla klientów biznesowych i instytucji”, publikowany na
stronie www.greensa.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wskazanym w § 9 ust. 6,
jeżeli zostanie wypowiedziana najpóźniej na trzy miesiące przed tym terminem.
§ 10
Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w formie pisemnego
oświadczenia złożonego drugiej Stronie, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Forma pisemna
zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej
Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia Umowy lub
wygaśnięcia Umowy z innych przyczyn leżących po stronie Klienta, przed terminem
wskazanym w § 9 ust. 6, Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, której
wysokość zostanie wyznaczona na podstawie wzoru określonego poniżej.
W przypadku, gdy wartość kary umownej wyliczonej zgodnie z poniższym wzorem
będzie ujemna, wówczas Sprzedawca odstępuje od obciążenia Klienta karą umowną.
Wo = (Ez–Ew) * (Ce–K)
gdzie:
Wo – wysokość odszkodowania
Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta, określony w Załączniku nr 1
Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta
Ce – cena energii określona w Umowie, obowiązująca w momencie rozwiązania
Umowy
K – aktualna wartość podatku akcyzowego
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Kara umowna, o której mowa w § 10 ust. 3, zostanie zapłacona w terminie 14 dni od
dnia otrzymania dokumentu księgowego od Sprzedawcy wskazującego kwotę i
sposób przekazania środków pieniężnych.
5. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od obciążenia Klienta karą umowną określoną
w § 10 ust. 3.
6. Jeżeli w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Klient dokona sprzedaży,
dzierżawy, najmu, podnajmu lub w jakikolwiek inny sposób utraci prawo do lokalu lub
nieruchomości, w którym znajdują się PPE wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej
Umowy, wówczas Klient jest zobowiązany, z zastrzeżeniem 10 ust. 7, doprowadzić
do skutecznej cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, na rzecz
podmiotu, który uzyskał prawo do lokalu lub nieruchomości w miejsce Klienta.
Niewywiązanie się przez Klienta z opisanego zobowiązania skutkować będzie
obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej określonej w § 10 ust. 3
niniejszej Umowy.
7. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy
na inny podmiot za zgodą Sprzedawcy wyrażoną pod rygorem nieważności w formie
pisemnej, przy czym zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez
Cesjonariusza warunków określonych przez Sprzedawcę.
8. Umowa może być wypowiedziana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym,
w przypadku gdy Klient pomimo pisemnego wezwania rażąco narusza warunki
Umowy.
9. Umowa może być wypowiedziana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, w
razie niewykonywania przez Klienta zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 lit. d) - h) lub
razie rozwiązania umowy dystrybucyjnej, dla obiektów wymienionych w Załączniku
nr 1, z przyczyn leżących po stronie Klienta.
10. Jeżeli Klient wykaże, że w dacie zawarcia Umowy był stroną innej umowy, której
wypowiedzenie lub rozwiązanie wiąże się dla Klienta z koniecznością poniesienia
konsekwencji finansowych Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze
skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do zapłaty na
rzecz Sprzedawcy opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 zł brutto za każdą
zadeklarowaną MWh (megawatogodzinę) zgodnie z treścią Załącznika nr 1.

1.

2.

§ 11
Klauzula poufności
Wszystkie zapisy niniejszej Umowy, jak i fakt jej zawarcia – w dalszej części zwane
„informacjami poufnymi” – objęte są klauzulą poufności i nie zostaną w jakikolwiek
sposób ujawnione przez Strony osobom trzecim z wyjątkiem funkcjonariuszy
i pracowników Stron. Osoby te zwane są dalej „Przedstawicielami Stron”.
Informacje poufne mogą być ujawnione Przedstawicielom Stron wyłącznie w zakresie
niezbędnym do merytorycznej oceny realizacji wspólnych zobowiązań handlowych po
uprzednim pouczeniu, że dana informacja jest poufna. Strony ponoszą
odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wymienionych wyżej osób, którym
udostępniono informacje poufne zgodnie z niniejszym paragrafem.

3.

4.
5.
6.

7.

1.
2.

3.

1.
2.

Do informacji poufnych nie zalicza się informacji, które:
a) zostały już ujawnione lub będą podane do publicznej wiadomości w trybie
niepowodującym naruszenia zapisów niniejszego paragrafu;
b) były już znane Stronom lub jakimkolwiek Przedstawicielom Stron albo stały się
znane z innych źródeł bez zobowiązania do zachowania tajemnicy;
c) zostały niezależnie uzyskane przez Strony bądź Przedstawicieli Stron w trybie
niepowodującym naruszenia zapisów niniejszego paragrafu;
d) są ujawniane przez jedną ze Stron na podstawie pisemnej zgody drugiej Strony;
e) są ujawnione OSD w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.
Strony nie są związane zachowaniem klauzuli poufności względem informacji
określonych w § 11 ust. 3.
Powyższe postanowienia nie stanowią zakazu ujawniania przez jedną ze Stron bądź
Przedstawicieli jednej ze Stron informacji poufnych lub ich części na formalnie
wyrażone żądanie uprawnionych organów państwowych.
Naruszenie klauzuli poufności przez jedną ze Stron upoważnia do żądania przez
Stronę poszkodowaną odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości
rzeczywistej szkody poniesionej przez Stronę poszkodowaną, z zastrzeżeniem, że
Strona poszkodowana w niezbity i niebudzący zastrzeżeń sposób (oszacowanie przez
niezależnego biegłego wskazanego przez Stronę przeciwną) wykaże powstanie
szkody.
Zachowanie klauzuli poufności w stosunku do niniejszej Umowy obowiązuje przez
okres 18 miesięcy od jej rozwiązania lub wygaśnięcia.
§ 12
Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks cywilny oraz Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, jakie
mogą powstać w związku z realizacją tej Umowy. W przypadku niemożności
porozumienia się przez Strony rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny we
Wrocławiu.
Z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla Sprzedawcy oraz jednym dla Klienta.
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
- Załącznik nr 1. Lista obiektów Klienta, do których sprzedawana będzie energia
elektryczna.
- Załącznik nr 2. Ceny energii.
- Załącznik nr 3. Pełnomocnictwo udzielone Sprzedawcy przez Klienta (2 egz.).
- Załącznik nr 4. KRS Klienta / Wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne
dokumenty rejestrowe Klienta.

§ 14
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w zakresie takim,
jak zaznaczono w tabeli.

TAK

NIE

DODATKOWE ZGODY (ZAZNACZYĆ X)
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą obecnie
i w przyszłości
Klient wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez Sprzedawcę oraz podmioty
współpracujące ze Sprzedawcą obecnie i w przyszłości

…………………………………………………………………………..
Sprzedawca

……………………………………………………..
Klient
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Green S.A. Centrum Obsługi Klientów
ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław
www.greensa.pl @: biznes.cok@greensa.pl
Infolinia 801911411 lub 22 428 04 11
Autoryzowany Partner Handlowy Green SA

ZAŁĄCZNIK NR 1
LISTA OBIEKTÓW KLIENTA
DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR

Lp.

Nazwa obiektu

Tytuł prawny do lokalu
(nazwa, czas trwania)

_ _ _ _/ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _
kod PPE, Nr licznika, numer
ewidencyjny

Adres obiektu

Adres:
1

Grupa
taryfowa*

Roczny
wolumen
zużycia w
MWh

OSD

Aktualny
Sprzedawca

Zmiana
sprzedawcy:
Pierwsza/Kolejna

Okres wypowiedzenia
umowy sprzedaży w
miesiącach lub data
zakończenia umowy
sprzedaży w przypadku
umowy na czas określony

Kod PPE:
Numer licznika:
Nr ewidencyjny:

Adres:
2

Kod PPE:
Numer licznika:
Nr ewidencyjny:

Adres:
3

Kod PPE:
Numer licznika:
Nr ewidencyjny:

Adres:
4

Kod PPE:
Numer licznika:
Nr ewidencyjny:

Adres:
5

Kod PPE:
Numer licznika:
Nr ewidencyjny:

Suma

…………………………………………………………………………..
Sprzedawca

……………………………………………………..
Klient

* szczegóły dotyczące grupy taryfowej zamieszczone są na stronie internetowej: www.greensa.pl
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Green S.A. Centrum Obsługi Klientów
ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław
www.greensa.pl @: biznes.cok@greensa.pl
Infolinia 801911411 lub 22 428 04 11
Autoryzowany Partner Handlowy Green SA

ZAŁĄCZNIK NR 2
CENY ENERGII
DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR

_ _ _ _/ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _

§ 1. Strony ustalają cenę netto za energię elektryczną czynną w zł/MWh dla grupy taryfowej jednostrefowej/ dwustrefowej /
trójstrefowej*, w wysokości:
ust. 1. Cena w taryfie jednostrefowej: ………………………………….…. zł (słownie ……………………………………………………………)
ust. 2 Ceny w taryfie dwustrefowej
I strefa:
( dzień lub szczyt ): ……………………………….……….… zł (słownie ………………………………………………….……… )
II strefa:
( noc lub poza szczytem ): ……………………….……….… zł (słownie ………………………………………………….……… )
ust. 3 Ceny w taryfie trójstrefowej
szczyt przedpołudniowy: ………………….……………..……… zł (słownie ……………………………………………………………)
szczyt popołudniowy: ………………….………….………..…… zł (słownie …………………….………..………………………….…)
pozostałe godziny doby: ………………………………………… zł (słownie ………….……………………..…………………………)
§ 2. Cena podana w we właściwym ustępie § 1 niniejszego Załącznika obowiązuje w okresie wskazanym w § 9 ust.6 Umowy.
§ 3. Opłata za obsługę rozliczenia naliczana jest osobno dla każdego punktu poboru energii i wynosi: …….…..…. zł / mc
słownie ………………………………………...……………………………… złotych miesięcznie.

§ 4. Do cen określonych w § 1 oraz § 3 niniejszego Załącznika należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

……………………………………………………………………
Sprzedawca

………………………………………………………..
Klient

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NR 3

PEŁNOMOCNICTWO
nazwa Klienta …………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………..
kod i miejscowość ……………………………..…………………………………..…………….………………………………………………….…………
ulica i numer lokalu …………………………………………..…………………..………………….…………………………………………………..…….
KRS …………………………………….……….. NIP ………………………………..……..…….. Regon ……………………..…………………………
reprezentowana przez:
1) ……………………………………………………………………………………………………..…………………..………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwana dalej Mocodawcą udziela pełnomocnictwa (zwanego dalej „Pełnomocnictwem”)
GREEN S.A., z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000385195, NIP 701-029-64-02, Regon
142922548, kapitał zakładowy: 2.265.605,70 PLN wpłacony w całości
1.

Zakres pełnomocnictwa obejmuje:
a.

Zgłoszenie do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Green S.A. właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) oraz reprezentowania Mocodawcy przed OSD w związku z procedurą zmiany sprzedawcy;

b.

Wypowiedzenie lub rozwiązanie na zasadzie porozumienia stron dotychczas obowiązującej umowy:
i) kompleksowej - sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub
ii) umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej;

c.

Cofnięcie oświadczeń woli wymienionych w punktach i) oraz ii) jeżeli jest to wymagane do realizacji lub zaniechania realizacji umowy
zgodnie z wolą Mocodawcy;

d.

Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD w przypadku dokonania przez OSD pozytywnej weryfikacji zgłoszenia,
o ile OSD nie zawiera tej umowy z Mocodawcą z inicjatywy OSD;

e.

Upoważnienie Sprzedawcy do pobierania od OSD danych pomiarowych z punktów poboru energii objętych umową;

f.

Występowanie do dotychczasowego sprzedawcy o udostępnienie:
i) kopii umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej (umowy kompleksowej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
ii) kopii faktur za energię elektryczną;

g.

Dokonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do aktualizacji danych Mocodawcy u Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, w tym w szczególności do zmiany grupy taryfowej.

2.

Pełnomocnictwo upoważnia Green S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

3.

Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas trwania Umowy.

…………………………………………………..
Klient
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ZAŁĄCZNIK NR 3
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142922548, kapitał zakładowy: 2.265.605,70 PLN wpłacony w całości
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Wypowiedzenie lub rozwiązanie na zasadzie porozumienia stron dotychczas obowiązującej umowy:
i) kompleksowej - sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub
ii) umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej;

c.

Cofnięcie oświadczeń woli wymienionych w punktach i) oraz ii) jeżeli jest to wymagane do realizacji lub zaniechania realizacji umowy
zgodnie z wolą Mocodawcy;

d.

Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD w przypadku dokonania przez OSD pozytywnej weryfikacji zgłoszenia,
o ile OSD nie zawiera tej umowy z Mocodawcą z inicjatywy OSD;

e.

Upoważnienie Sprzedawcy do pobierania od OSD danych pomiarowych z punktów poboru energii objętych umową;

f.

Występowanie do dotychczasowego sprzedawcy o udostępnienie:
i) kopii umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej (umowy kompleksowej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
ii) kopii faktur za energię elektryczną;

g.

Dokonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do aktualizacji danych Mocodawcy u Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, w tym w szczególności do zmiany grupy taryfowej.

2.

Pełnomocnictwo upoważnia Green S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

3.

Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas trwania Umowy.

…………………………………………………..
Klient
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