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NR 
 

  Dzień   miesiąc   rok 

zawarta w dniu:      pomiędzy: 
 

 

ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o. w skrócie „ESK”  

ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec, NIP 769-19-19-493, REGON 590768681, tel. (044) 735-40-34, tel./faks (044) 735-40-35, e-mail: 

energia@es-k.pl, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000143043 w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanym przez: 
 

 

………………………………………………………………………….. 
 

 

………………………………………………………………………….. 
 

a 
Imię i nazwisko / Nazwa przedsiębiorstwa 

 

1. 

 
2. 

 
PESEL                                               REGON                             NIP 

1. 

 
 PESEL REGON 

2. 
 
 Reprezentowany przez: 

 

1. 

 
2. 

 

Adres zamieszkania / siedziby przedsiębiorcy     
ulica       nr  domu  nr lokalu 

 

 
miejscowość      kod pocztowy  poczta 

 
 

e-mail      telefon kontaktowy 

 

 

 
 Adres do korespondencji: tak jak wyżej   zgodnie z danymi poniżej 
 

ulica       nr domu  nr lokalu 

 

 
miejscowość      kod pocztowy  poczta 

 

 
zwanym dalej Odbiorcą. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży 

energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej. 

2. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. oświadcza, że zgodnie z posiadanymi koncesjami na obrót i dystrybucję, świadczy usługę 

kompleksową na rzecz Odbiorcy, w zakresie sprzedaży energii elektrycznej jako Sprzedawca i świadczy usługi dystrybucyjne 

jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jako Operator. 

3. Usługa kompleksowa będzie świadczona do PPE (punkt poboru energii) określonego w Warunkach świadczenia usług 

kompleksowych, stanowiących Załącznik Nr 1 do Umowy. 

4. Odbiorca kupuje energię w ilości pozwalającej na zaspokojenie własnych potrzeb. Ilość zakupionej energii będzie ustalana według 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

5. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji rozliczane będą według stawek cen i opłat zawartych 

odpowiednio w Taryfie/Cenniku Sprzedawcy, zgodnie z grupą taryfową Odbiorcy wskazaną w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I 

ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI DLA ODBIORCÓW 

Z GRUPY TARYFOWEJ G oraz C1x 
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6. Strony postanawiają, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca. Sprzedawca może 

zlecić wykonywanie obowiązków w zakresie bilansowania handlowego Odbiorcy innemu podmiotowi. Niezbilansowana energia 

elektryczna będzie określana i rozliczana według rzeczywiście pobranej energii elektrycznej oraz standardowego profilu zużycia. 

7. Wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej oraz obsługi Odbiorców jest określona w 

Taryfie Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.. 

8. Warunki zmiany mocy umownej wskazanej w Załączniku Nr 1, określa Regulamin wykonywania umów kompleksowych oraz 

Taryfa Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 
 

§ 2 

 

 

1.  Strony ustalają, że niniejsza Umowa obowiązuje od: a) dnia 

 
 

b) dnia zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego / dnia podania 

napięcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej 
 

c) daty odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego 
 

 

 
i zawarta jest na czas:  nieokreślony   określony do dnia: 

 

2. Strony zgodnie ustalają, że jako podstawę do rozpoczęcia rozliczeń, w oparciu o niniejszą Umowę, przyjmuje się wskazania układu 

pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach świadczenia usług kompleksowych, stanowiących 

Załącznik Nr 1 do Umowy. 

3. Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgody na kontaktowanie się Sprzedawcy z Odbiorcą telefonicznie. 

4. Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgody na kontaktowanie się Sprzedawcy z Odbiorcą drogą elektroniczną, na wskazany adres 

poczty elektronicznej. 

5. Sprzedawca informuje Odbiorcę, że administratorem danych osobowych zawartych w Umowie jest Energoserwis Kleszczów Sp. 

z o.o.. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000.) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

6. Strony  oświadczają, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – podmiot dominujący w stosunku 

do Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. – statusu spółki publicznej, wyrażają zgodę na podawanie do publicznej wiadomości 

informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej 

Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę 

Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

7. Odbiorca wyraża / nie wyraża* zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celach marketingowych 

produktów i usług innych podmiotów z branży energetycznej, użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz 

Sprzedawcy, a także na ich udostępnianie przez Sprzedawcę podmiotom realizującym powyższe cele na rzecz Sprzedawcy. 

8. Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z 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 (dalej 

„Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej www.es-k.pl. 

9. Odbiorca zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie 

danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów 

Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i aby chroniło prawa osób, 

których dane dotyczą. 

10. Odbiorca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 

i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na 

zlecenie administratora danych. 

11. Odbiorca dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazuje oraz w stosunku do Sprzedawcy, 

wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO. 

12. Przekazywane przez Odbiorcę dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją 

umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucji.  

13. Oświadczenie Odbiorcy wskazane w §2 ust. 8 niniejszej umowy ma zastosowanie w przypadku osób fizycznych. 

14. Oświadczenia Odbiorcy wskazane w §2 ust. 8-12 niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku osób fizycznych 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. 

15. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w Regulaminie wykonywania umów 

kompleksowych. Zasady zmiany Umowy, w tym szczególne przypadki rozwiązania Umowy reguluje Regulamin wykonywania 

umów kompleksowych. 

16. Szczegółowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania świadczenia usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej 

określa Regulamin wykonywania umów kompleksowych. 
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§ 3 

 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Odbiorca oświadcza, że otrzymał wraz z umową Załącznik Nr 1 - Warunki świadczenia usług kompleksowych i Regulamin 

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. wykonywania umów kompleksowych i wyraża zgodę na ich włączenie do Umowy.  

Odbiorca oświadcza że zapoznał się z treścią Taryfy Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. dostępną w siedzibie Sprzedawcy 

oraz na stronie internetowej Sprzedawcy www.es-k.pl.  

W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a dokumentami wymienionymi w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 

postanowienia Umowy są rozstrzygające. 

 

 

 

 

 

 

 Imię, nazwisko i podpis/y Odbiorcy/ów             Podpis i pieczątka przedstawiciela Sprzedawcy 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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