
 
 

   

 

 

 

 

Umowa kompleksowa nr ................................. 
 
W dniu                                                                      w Leszczach 
pomi�dzy: 
 
„Nida Media” Spółka z o.o., z siedzib� w Leszczach 15,  
28-400 Pi�czów,  

 wpisan� do Krajowego Rejestru S�dowego – Rejestru 
Przedsi�biorców pod numerem KRS: 0000181575  

 posiadaj�c� numer NIP:  726-246-42-82,  
 kapitał zakładowy 50.000 zł. 

zwan� dalej Sprzedawc�, reprezentowan� przez: 
 
………...…………………………………………………………………………. 
a 
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

 wpisan� do Krajowego Rejestru S�dowego – Rejestru 
Przedsi�biorców pod numerem KRS: …………………………. 
lub ewidencji działalno�ci gospodarczej prowadzonej przez 
……………………………………………………………………………
pod numerem:…………………………………………………………. 

 posiadaj�c� numer NIP:  …………………………………………….. 
 kapitał zakładowy …………………………………………………….. 

zwanym dalej Odbiorc�, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny –  dla miejsca wysyłania faktur: 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 
została zawarta Umowa kompleksowa sprzeda�y energii elektrycznej, 
obejmuj�c� usług� kompleksow� w zakresie �wiadczenia usług 
dystrybucji oraz sprzeda�y energii elektrycznej, zwan� dalej “Umow�”, o 
nast�puj�cej tre�ci nast�puj�cej tre�ci: 
§ 1 

Dostarczanie energii elektrycznej odbywa si� na podstawie: 

 niniejszej umowy, wraz Ogólne warunki umów kompleksowych 
sprzeda�y energii elektrycznej – NIDA MEDIA Sp. z o. o. 

 obowi�zuj�cego prawa, w szczególno�ci  
na warunkach okre�lonych przez ustaw� - Prawo energetyczne 
oraz rozporz�dzeniach wykonawczych do powy�szej ustawy, 

 Koncesji z dnia ………………..na Dystrybucj� energii 
Elektrycznej z Nr …………………………………. oraz na Obrót 
Energi� Elektryczn� Nr ……………………………...,  

§ 2 
1. Przedmiotem Umowy jest usługa kompleksowa polegaj�ca na 

sprzeda�y energii elektrycznej wraz z usług� dystrybucji energii 
elektrycznej obiektu okre�lonego jako:  
.............................................................................................................
.............................................................................................................
...................................................................... 

2. Moc przył�czeniowa wynosi …………………………………… 
3. Odbiorca o�wiadcza, �e: 

• posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, o którym mowa 
w ust. 1. 

• instalacja zasilaj�ca i odbiorcza w obiekcie jest w dobrym 
stanie i odpowiada wymaganiom technicznym okre�lonym 
w odpowiednich przepisach. 

4. Odbiorca zobowi�zuje si� do pobierania energii elektrycznej dla 
obiektów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z charakterystyk� 
energetyczn� odbioru………………………………………………. 

§ 3 
1. Umowa została zawarta na czas nieokre�lony*/ okre�lony do dnia 

...............................................................................*. 
2. Z dniem wej�cia w �ycie niniejszej Umowy traci moc dotychczas 

obowi�zuj�ca umowa, której przedmiotem było dostarczanie energii 
elektrycznej, jednak�e wszelkie zobowi�zania z niej wynikaj�ce - 
powstałe przed zawarciem niniejszej umowy pozostaj� w mocy. 

§ 4 
1. Odbiorc� kwalifikuje si� do grupy taryfowej …………………... 
2. Grupa taryfowa mo�e by� zmieniona na pisemny wniosek 

Odbiorcy, raz na 12 miesi�cy, po spełnieniu warunków okre�lonych 
przez Sprzedawc� uzgodnionych z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, uwzgl�dniaj�cych postanowienia Taryfy 
i uwarunkowania techniczne. 

§ 5 
1. Miejscem dostarczania i odbioru energii elektrycznej, miejsca 

pomiaru oraz granice eksploatacji i własno�ci urz�dze� s�: zaciski 
pr�dowe na wyj�ciu przewodów od zabezpieczenia w zł�czu w 
kierunku instalacji odbiorcy. 

2. Odbiorca ponosi materialn� odpowiedzialno�� za zniszczenie, 
uszkodzenie lub utrat� układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz 
za zerwanie lub naruszenie plomb legalizacyjnych lub plomb 
zało�onych przez Sprzedawc� lub Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. 

§ 6 
1. Rozliczenia za usługi dystrybucji i energi� elektryczn� odbywa� si� 

b�d� w okresach rozliczeniowych na podstawie odczytów wskaza� 
układu pomiarowo-rozliczeniowego według zasad, cen i stawek 
opłat zawartych w Taryfie Sprzedawcy, w terminie płatno�ci 
okre�lonym w fakturze przez Sprzedawc�. Termin ten nie mo�e by� 
krótszy ni� 7 dni od daty dostarczenia faktury do Odbiorcy. 
Dopuszcza si� mo�liwo�� prowadzenia ł�cznych rozlicze� dla 
wi�cej ni� jednego obiektu Odbiorcy. Odczyty wskaza� układów 
pomiarowo-rozliczeniowych wykonywane b�d� przez 
upowa�nionych przedstawicieli Sprzedawcy.  

2. Sposoby prowadzenia rozlicze� za �wiadczone usługi dystrybucji i 
sprzedan� zakupion� energi� elektryczn� oraz terminy regulowania 
nale�no�ci okre�lone zostały w Zał�czniku Nr 1 do Umowy. 

§ 7 
Przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji niniejszej Umowy 
nast�powa� b�dzie wył�cznie na zasadach okre�lonych w przepisach o 
ochronie danych osobowych. Odbiorca ma prawo wgl�du do swoich 
danych osobowych i ich zmiany. 
§ 8 
Odbiorca udost�pnia Sprzedawcy na zasadach bezpłatnego 
u�ytkowania te cz��ci nieruchomo�ci nale��cych do niego - na których 
zainstalowane s� urz�dzenia, instalacje i sieci Sprzedawcy, w zakresie 
koniecznym do prowadzenia działalno�ci dystrybucyjnej – a w tym 
konserwacji, remontów i napraw. 
§ 9 
1. W przypadku zmiany przepisów maj�cych wpływ na tre�� zawartej 

umowy - na które Umowa si� powołuje - ulegaj� zmianie z tym 
dniem odpowiednie postanowienia w umowie z tym, �e pozostała jej 
tre�� pozostaje bez zmian. 

2. Inne zmiany, dotycz�ce ustale� Umowy, mog� nast�pi� wył�cznie w  
formie pisemnej w trybie okre�lonym w przepisach Prawa 
Energetycznego i innych obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

3.   Zmiana taryfy Sprzedawcy nie wymaga zmiany umowy. 
§ 10 
1. Integraln� cz��ci� umowy s� Ogólne warunki umów 

kompleksowych sprzeda�y energii elektrycznej – NIDA MEDIA 
Sp. z o. o. , z którymi Odbiorca zapoznał si� i przyjmuje je do 
stosowania. 

2. Zmiana warunków o których mowa w ust. 1 nast�puje na zasadach 
przewidzianych przepisami prawa. 

§ 11 
Umowa została sporz�dzona w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach 
po jednym dla ka�dej ze stron. 
 
 
 
 
…………………………………. …………………………………… 
 

SPRZEDAWCA   ODBIORCA 

  -   -     r. 

Nr ewidencyjny Odbiorcy:    



 
 

   

 


