
BIURO OBSŁUGI KLIENTA, UL. PRZEMYSŁOWA 1, 07-411 RZEKUŃ, INFOLINIA 801 048 048

  UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU
Nr____________/__________/ENB/________ zawarta w dniu                    -                   - roku pomiędzy

Novum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, kapitał zakładowy w wysokości 31.000.000 zł (wpłacony w całości); NIP: 9491924705; 

REGON: 152185875, posiadająca koncesję na obrót energią elektryczną Nr OEE/651/20746/W/2/2011/KF z 10.11.2011 r. ze zm., zwaną dalej„Sprzedawcą”, reprezentowaną przez pełnomocnika:

Imię, Nazwisko

Imię i Nazwisko/Firma Siedziba (ODBIORCA): 

Miejscowość:

Ulica: nr budynku: nr lokalu:  

Kod  pocztowy:                          -                                     Poczta:           

wpisany do            

prowadzonego przez

pod numerem                                                                                                                  NIP REGON

PESEL:                   tel:                       fax: -

e-mail:  

zwanym/zwaną dalej „Odbiorcą”, reprezentowanym przez:

Imię i nazwisko/ Stanowisko

Imię i nazwisko/Stanowisko

lub Pełnomocnika

 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia                           - - , którego kopia stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

Osoba kontaktowa ze strony Odbiorcy: 

Adres do korespondencji/kod pocztowy, miejscowość, tel.kontaktowy, e-mail:

§ 1
1. Umowa  określa warunki i zasady sprzedaży Energii przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy, nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 
121, ze zm.).
2. W zakresie nie uregulowanym w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawa z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121, ze zm.). 

§ 2
1. Miejsca dostarczania Energii (MD) sprzedawanej na podstawie niniejszej Umowy określa Załącznik Nr 1. 
2. Rozpoczęcie sprzedaży do nowego MD nieobjętego Załącznikiem nr 1 będzie dokonywane na pisemny wniosek Odbiorcy, za zgodą Sprzedawcy, na podstawie aneksu do Umowy, obejmującego zmianę Załącznika 
nr 1 do Umowy.  
3.Zasady i tryb rezygnacji ze sprzedaży Energii do poszczególnych MD określają Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej Dla Małego i Średniego Biznesu (OWU). 

KOD WERYFIKACYJNY: 

Sprzedawca oraz Odbiorca będą łącznie określani jako „Strony”, a każdy oddzielnie jako „Strona”.
Strony, z zastosowaniem zasady ekwiwalentności świadczeń, zawarły następującą umowę sprzedaży energii elektrycznej, zwaną dalej „Umową”.

a

na podstawie udzielonego przez Sprzedawcę pełnomocnictwa.
Adres do korespondencji Sprzedawcy: Novum S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń; Infolinia: 801 048 048, e-mail: bok@t-novum.pl

§ 3
Sprzedaż Energii jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu:
a) generalnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Sprzedawcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), umożliwiającej realizację zawartych przez Sprzedawcę umów sprzedaży Energii z 
Odbiorcami, których urządzenia przyłączone są do sieci OSD;
b) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Odbiorcę z OSD dla  każdego MD;
c) umów zawartych przez Sprzedawcę z OSD oraz podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, umożliwiających bilansowanie handlowe Odbiorcy.

§ 4
1. Deklarowane Roczne Zużycie Energii Elektrycznej przez Odbiorcę stanowi sumę zadeklarowanego zużycia Energii dla wszystkich MD, określonych w Załączniku nr 1. 
2. W przypadku gdy Obiorca zawyżył wartość Deklarowanego Rocznego Zużycia Energii dla danego MD wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy o ponad 30 % od rzeczywistego zużycia Energii pobranej w okresie: 12 
miesięcy lub proporcjonalnie w okresie do zakończenia Umowy gdy okres ten był krótszy niż 12 miesięcy, liczonego od dnia rozpoczęcia sprzedaży Energii Sprzedawca uprawniony będzie do naliczenia kar umownych w 
wysokości określonej w Tabeli 2 Cennika dla danego MD. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, naliczana będzie za cały okres, w którym Odbiorca nie dokonał zakupu Energii zgodnie z Deklarowanym 
Rocznym Zużyciem Energii dla danego MD (tj. za okres 12 miesięcy lub okres do zakończenia Umowy gdy okres ten był krótszy niż 12 miesięcy, liczony od dnia rozpoczęcia sprzedaży Energii). 

§ 5
1. Czas trwania Umowy Strony określają dla każdego MD w Załączniku nr 1. O ile Odbiorca nie wypowie Umowy dla MD wskazanego w Załączniku nr 1 (rezygnacja z MD), dla którego Strony ustaliły określony czas 
obowiązywania Umowy, po upływie okresu obowiązywania Umowy dla tego MD, Umowa przekształca się w Umowę zawartą na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z upływem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone drugiej 
Stronie. Wypowiedzenie Umowy dla wskazanego w Załączniku nr 1 MD (rezygnacja z MD) nie stanowi rozwiązania Umowy dla pozostałych MD, chyba że      Strona w wypowiedzeniu wskaże wszystkie MD, o których 
mowa w Załączniku nr 1.
3. Okres Rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.
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§ 8
1. Planowane rozpoczęcie sprzedaży Energii określone zostało dla każdego MD w Załączniku nr 1. Rozpoczęcie sprzedaży Energii następuje z uwzględnieniem danych pomiarowych przekazanych przez OSD. 
2. Jeżeli zawarcie Umowy wiąże się ze zmianą sprzedawcy, rozpoczęcie sprzedaży Energii jest uzależnione od uprzedniego rozwiązania umowy sprzedaży Energii z dotychczasowym sprzedawcą oraz pomyślnej wery-
fikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy przez OSD. 
3.W przypadku gdy procedura zmiany sprzedawcy dla poszczególnych MD ulegnie przedłużeniu na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, termin rozpoczęcia sprzedaży Energii określony w Załącz-
niku nr 1 ulegnie odpowiedniemu przesunięciu, na co Strony wyrażają zgodę. Zapis w zdaniu poprzednim ma zastosowanie jeżeli zmiana sprzedawcy będzie możliwa i jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające 
rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

§ 9
1. Grupy taryfowe wybrane przez Odbiorcę do rozliczeń dla poszczególnych MD określa Załącznik nr 1.
2. W przypadku, gdy Umowa obejmuje sprzedaż Energii dla więcej niż jednego MD, Odbiorca może wybrać inną grupę taryfową dla każdego z MD, przy czym dla jednego MD może zostać wybrana wyłącznie jedna 
grupa taryfowa. Odbiorca może wybrać dla określonego MD wyłącznie taką grupę taryfową, która jest  zgodna z warunkami stosowania danej grupy taryfowej określonymi w Cenniku.
3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy musi spełniać warunki techniczne umożliwiające rozliczanie Energii w wybranej grupie taryfowej.

§ 10
1. Sprzedawca uprawniony jest do żądania od Odbiorcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Zasady i warunki udzielania zabezpieczenia określają OWU.
2. Sprzedawca może przekazywać osobom trzecim dokumenty dotyczące wymagalnych wierzytelności przysługujących mu wobec Odbiorcy, w przypadku zbycia tych wierzytelności w drodze umowy przelewu.

§ 11
1. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe Odbiorcy dla potrzeb realizacji Umowy są przetwarzane przez Sprzedawcę oraz podmioty działające na jego rzecz. Odbiorca ma 
prawo dostępu do treści tych danych a także do ich poprawiania na zasadach określnych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). 
2. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową lub za pośrednictwem podmiotów działających na rzecz Sprzedawcy.
3. Informacje chronione z mocy ustawy o ochronie danych osobowych, zgromadzone przez OSD w związku z zawarciem Umowy, przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania Umowy. 

§ 12
1. Odbiorca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z treścią Umowy,  Cennikiem oraz OWU.
2. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy, Strony dołożą starań w celu rozwiązania go w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu w sposób polubowny, przy czym wystąpienie sporu 
dotyczącego realizacji Umowy nie zwalnia Stron od wykonania zobowiązań wymagalnych powstałych na mocy Umowy. Spory, których rozstrzygnięcie nie będzie możliwe w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym 
rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny chyba, że sprawa należeć będzie do właściwości Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Integralną część Umowy stanowią:
a) Lista Miejsc Dostarczania - Załącznik nr 1 [liczba Kart: ..................];
b) Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Małego i Średniego Biznesu – Załącznik nr 2;
c) Cennik dla Małego i Średniego Biznesu - Załącznik nr 3;
d) Pełnomocnictwo - Załącznik nr 4;
e) KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG Odbiorcy oraz Pełnomocnictwo - Załącznik nr 5.
4. W zakresie nie uregulowanym w Umowie, miejsce i ilość dostarczenia Energii, w podziale na okresy umowne, moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian, cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach 
i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, sposób prowadzenia rozliczeń, wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odpowiedzialność stron za niedotrzy-
manie warunków Umowy i warunki jej rozwiązania, określają OWU oraz pozostałe Załączniki stanowiące integralną część Umowy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia a wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane są w formie Aneksu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zmiany danych teleadresowych Stron Umowy oraz zmiany cen, Cennika i OWU nie wymagają zmiany Umowy w formie pisemnej. Zmiany danych teleadresowych Stron Umowy następować będą na podstawie 
powiadomienia o zmianie drugiej Strony pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość . W przypadku zmiany przepisów prawa, postanowienia Umowy z nimi sprzeczne tracą ważność, zaś w ich 
miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Tryb wprowadzania zmian cen, Cennika i OWU określają OWU. 
7. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

SPRZEDAWCA(czytelny podpis) ODBIORCA(czytelny podpis)

Odbiorca wyraża zgodę / nie wyraża zgody* na wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych dla celów marketingowych i reklamowych usług Sprzedawcy.

ODBIORCA(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

§ 7
1. Cenę sprzedaży Energii oraz wysokość opłaty handlowej dla MD Strony mogą określić w Załączniku nr 1 wyłącznie w przypadku gdy dla MD w Załączniku nr 1 ustalono określony czas trwania Umowy.
2. W przypadku gdy Strony nie wybrały w Załączniku nr 1 określonego czasu trwania Umowy dla danego MD oraz w przypadku gdy upłynął czas trwania Umowy dla danego MD zawartej na czas określony w Załączniku 
nr 1,  a Odbiorca nie wypowiedział Umowy  zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 powyżej, ceny sprzedaży Energii oraz wysokość opłaty handlowej określa Cennik.

e) wyraża zgodę na udostępnianie Sprzedawcy przez OSD odczytów wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych i danych pomiarowych i jednocześnie taką samą zgodę wyrazi(-ł) w umowie o świadczenie usług 
dystrybucji, zawartej z OSD dla każdego z MD objętych Umową;
f) wyraża zgodę  na przekazywania informacji związanych z wykonaniem umowy na podany w komparycji Umowy adres poczty elektronicznej;
g) nabywaną Energię będzie zużywał na własne potrzeby.

§ 6
Odbiorca oświadcza, że:
a) na dzień wejścia w życie Umowy posiada aktualnie obowiązującą umowę z OSD na świadczenie usług dystrybucji Energii;
b) określona w Załączniku nr 1 moc umowna dla danego MD objętego Umową jest zgodna z mocą umowną zawartą w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
c) posiada tytuły prawne do nieruchomości, obiektów lub lokali w MD objętych Umową, wskazanych w Załączniku nr 1, w ramach których może pobierać energię do zasilania urządzeń elektrycznych zainstalowanych 
w nieruchomościach, obiektach i lokalach we wszystkich MD objętych niniejszą Umową. Jednocześnie Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpo-
wiedzialność przewidzianą w przepisach prawa. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach danych wskazanych w niniejszym oświadczeniu; 
d) zobowiązuje się do powstrzymywania się od zachowań, które uzasadniałyby wypowiedzenie Umowy przez Sprzedawcę, w szczególności zobowiązuje się nie cofać  pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 
4, nie cofać oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy kompleksowej lub Umowy, podania prawdziwych danych o umowach kompleksowych lub umowach sprzedaży dla MD w celu  wypowiedzenia 
dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży dla MD oraz do niezawierania nowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży dla MD bez wypowiedzenia niniejszej Umowy; 




