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UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG 

DYSTRYBUCYJNYCH 

Nr …………………………………………. 

zawarta w dniu ..................... r. w ………………….  pomiędzy: 

Zakładami Górniczo – Hutniczymi „BOLESŁAW” S.A. z siedzibą w Bukownie, przy ul. Kolejowej 
37, 32-332 Bukowno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000193278, o kapitale zakładowym w wysokości 166 116 
000,00 zł [wpłacony w całości], będącą podatnikiem podatku VAT, NIP: 6370102196, REGON: 
000026904 oraz BDO: 000012775, dla której właściwym pozostaje Małopolski Urząd Skarbowy 
os. Bohaterów Września 80, 31-621 Kraków, oraz która oświadcza, iż posiada status dużego 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwana dalej:  „Sprzedawcą” lub „OSD” 
lub  „ZGH Bolesław” reprezentowana przez: 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

a 
…………………………….. z siedzibą w ………………… ul. ….…… ..................... , wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
 ......................................... , pod numerem KRS ……………………. z kapitałem zakładowym w 
wysokości ……………… wpłaconym w …………….., posiadającą numery identyfikacyjne REGON 
………………… NIP: ........................., 
zwana dalej „Odbiorcą” reprezentowana przez: 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

Każda ze Stron Umowy będzie nazywana zamiennie „Stroną”, a razem „Stronami”. 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych  

ze sprzedażą Odbiorcy energii elektrycznej i świadczeniem usług dystrybucji energii 

elektrycznej („Umowa”, „Umowa kompleksowa”). 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Odbiorcy energii elektrycznej,  

a Odbiorca zobowiązuje się do jej kupna i zapłaty ceny na zasadach określonych w Ogólnych 
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Warunkach Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług 

Dystrybucyjnych.  

3. Sprzedawca zobowiązuje się także zapewnić Odbiorcy świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej, a Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy ceny za tę usługę na zasadach 

określonych w Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej i 

Świadczenia Usług Dystrybucyjnych („OWU”).  

§ 2 

Granice eksploatacji urządzeń 

1. Licznik energii elektrycznej jest własnością ZGH Bolesław / Odbiorcy*1 i jest oznaczony w 

Załączniku nr 2 do Umowy. 

2. Przekładniki prądowe*1 i napięciowe*1 są własnością ZGH Bolesław / ODBIORCY*1 i są 

oznaczone w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. Właścicielem zabudowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych modułów transmisji 

danych jest ZGH Bolesław / Odbiorca*1. 

4. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości/obiektu określonego w 

Załączniku nr 2 do Umowy. 

§ 3 

Rozliczenia. Sprzedawca rezerwowy 

1. Odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych będą dokonywane w okresach 

miesięcznych. 

2. Zakupiona przez Odbiorcę energia elektryczna będzie przeznaczona na potrzeby własne. 

3. Zasady prowadzenia rozliczeń, standardy jakościowe, warunki zapewnienia 

niezawodności i ciągłości dostaw, parametry techniczne oraz zasady ustalania bonifikaty za ich 

niedotrzymanie zostały określone w OWU. 

4. Sprzedawca ma prawo kontroli poboru mocy i zainstalowania urządzeń ograniczających 

pobór mocy do wielkości mocy umownej. 

5. Odbiorca oświadcza, że wskazuje sprzedawcę rezerwowego: 

……………………………………………… z siedzibą w ……………….., ul. ………………, kod pocztowy: 

……………….., miejscowość: ……………………………………………………… (dalej: „Sprzedawca 

rezerwowy”). 

Odbiorca wyraża zgodę i upoważnia OSD do zawarcia na jego rzecz i w jego imieniu Umowy 

sprzedaży energii elektrycznej ze Sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez Odbiorcę, na 

warunkach określonych przez Sprzedawcę rezerwowego. 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Zgromadzone przez Sprzedawcę dane osobowe w związku z zawarciem umowy 

przetwarzane będą wyłącznie w celu jej wykonania w sposób zgodny z Rozporządzeniem 

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

 
1 niewłaściwe skreślić 
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi 

przepisami prawa w zakresie danych osobowych. 

2. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest w imieniu drugiej Strony jako administratora 

udostępnionych jej danych osobowych do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie  

z art. 14 RODO. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, jest spełniony w drodze przekazania właściwym 

osobom klauzuli informacyjnej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy. 

§ 6  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem …………………………….  

2. Umowa zostaje zawarta ma czas określony do dnia …………………./czas nieokreślony*2. 

3. Odbiorca niniejszym wskazuje przedstawicieli uprawnionych do kontaktów ze 

Sprzedawcą podczas realizacji Umowy: 

(imię i nazwisko) e-mail:  tel.  
tel. kom.  

 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) OWU (Załącznik nr 1 do Umowy);  

b) taryfa na dystrybucję energii elektrycznej oraz taryfa dla energii elektrycznej w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej (dostępne na stronie internetowej ZGH Bolesław); 

c) parametry handlowo-techniczne punktów poboru energii elektrycznej (Załącznik nr 2 

do Umowy); 

d) Szczegółowe Zasady i Tryb Wprowadzania Ograniczeń (Załącznik nr 4 do Umowy); 

e) Informacja o danych osobowych (Załącznik nr 5 do Umowy); 

f) Oświadczenie Odbiorcy dotyczące rozliczenia podatku akcyzowego (Załącznik nr 6) 

5. Zmiany wysokości cen energii elektrycznej w taryfie Sprzedawcy i stawek opłat zawartych 

w taryfie OSD nie wymagają zmiany Umowy. 

6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

SPRZEDAWCA          ODBIORCA 

 

Załączniki do Umowy 

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Kompleksowej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia 

Usług Dystrybucji; 

Załącznik nr 2 Parametry handlowo-techniczne punktów poboru energii elektrycznej; 

Załącznik nr 3 Informacja odpowiadająca odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego Odbiorcy  

lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
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Załącznik nr 4 Szczegółowe Zasady i Tryb Wprowadzania Ograniczeń; 

Załącznik nr 5 Informacja o danych osobowych; 

Załącznik nr 6 Oświadczenie Odbiorcy – akcyza 
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Załącznik nr 2 Parametry handlowo-techniczne punktów poboru energii elektrycznej 

Odbiorca  

Adres obiektu  

Rodzaj obiektu (opis)  

 Przyłącze 1 Przyłącze 2 

Kod PPE   

Grupa taryfowa   

Planowana ilość zużycia [kWh/rok]   

Napięcie znamionowe [kV]   

Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]   

Moc umowna [kW]   

Moc przyłączeniowa [kW]   

Moc minimalna [kW]   

Współczynnik mocy tgφ   

Układ pomiarowy (opis)   

Lokalizacja układu pomiarowego   

Przekładnia przekładników: 
prądowych/napięciowych 

  

Miejsce dostarczania energii 
elektrycznej 

  

Miejsce rozgraniczenia własności 
urządzeń 

  

 

 

SPRZEDAWCA                      ODBIORCA
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Załącznik nr 3 

Informacja odpowiadająca odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego Odbiorcy  

lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
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Załącznik nr 4 

Szczegółowe Zasady i Tryb Wprowadzania Ograniczeń 

1. Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz  

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 924) 

ustala się dla roku zawarcia Umowy, następujące wielkości dopuszczalnego poboru mocy dla 

Obiektów określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. 

Stopień 
zasilania 

Moc dla 
przyłącza nr 
... 
[kW] 

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

2. O obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania i przewidywanych na 

następne 12 godzin Odbiorca powiadamiany będzie drogą radiową w komunikatach 

energetycznych nadawanych w programie l Polskiego Radia S.A. o godzinie 7:55 i o godzinie 

19:55 lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach telefonicznie, w postaci komunikatów 

dyspozytorskich wydawanych przez właściwe służby OSD. 

3. Powiadomienia, o których mowa w punkcie powyższym, przekazywane w postaci 

komunikatów dyspozytorskich, posiadają moc nadrzędną w stosunku do powiadomień  

w komunikatach radiowych. Do telefonicznego przyjmowania powiadomień uprawnieni  

są przedstawiciele Odbiorcy wymienieni w ust. 5 poniżej. 

4. Ograniczenia poboru mocy, o których mowa w ust. 1 powinny nastąpić: 

1) jeżeli polecenie ograniczenia zostało wydane bez uprzedzenia - po czasie, liczonym od 

momentu wydania polecenia: 

- do 1 godziny - dla stopni zasilania 11 i 12, 

- do 2 godzin - dla stopni zasilania od 13 do 15, 

- do 3 godzin - dla stopni zasilania od 16 do 18, 

- od 3 do 6 godzin - dla stopni zasilania 19 i 20; 

2) od godziny obowiązywania danego stopnia zasilania, jeżeli polecenie ograniczenia poboru 

mocy zostało przekazane z wyprzedzeniem nie krótszym od określonego w pkt. 1 powyżej.  
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5.  Odbiorca niniejszym wskazuje przedstawicieli uprawnionych do przyjmowania 

telefonicznych uprzedzeń o planowanych ograniczeniach i poleceń dyspozytorskich w zakresie 

ograniczeń poboru mocy: 

(imię i nazwisko) e-mail:  tel.  

tel. kom.  

(imię i nazwisko) e-mail:  tel.  
tel. kom.  

6. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania ZGH Bolesław informacji  

w formie pisemnej o zmianach powyżej wymienionych danych. 

7. Jeżeli żadna ze Stron, w terminie 30 dni przed upływem okresu obowiązywania ograniczeń 

nie zgłosi zmian w zapisach dotyczących wprowadzania ograniczeń, to przyjmuje się, że 

obowiązują one przez kolejny rok. 

. 

SPRZEDAWCA         ODBIORCA 
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Załącznik nr 5 

Informacja o danych osobowych 

Dane Osobowe (dotyczy Odbiorcy będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność 

gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, także jako wspólnik spółki cywilnej) 

dla potrzeb umowy z dnia ......... nr  ……………… zawartej między Zakładami Górniczo-

Hutniczymi „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie a Odbiorcą 

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” 

S.A. („ZGH Bolesław”) z siedzibą w Bukownie. Kontaktowe numery telefonów do 

administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby ZGH 

Bolesław z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” oraz w formie elektronicznej na adres: 

iod@zghboleslaw.pl lub telefonicznie +48 502 366 782. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) zawarcie i wykonanie Umowy, do której załącznik stanowi niniejsza klauzula oraz do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

b) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania 

odpowiedzi na reklamacje; 

c) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez ZGH Bolesław  Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) zawarcie i wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 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, zwanego dalej: „RODO”), której 

jest Pani/Pan stroną; 

b) prawnie uzasadniony interes ZGH Bolesław (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu 

obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń oraz marketing 

produktów i usług; 

c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ZGH Bolesław (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO) na podstawie przepisów prawa i instrukcji opracowanych na ich podstawie. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji 

Umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ZGH Bolesław podmiotom z nim 

współpracującym (odbiorcom danych osobowych), w szczególności: podmiotom świadczącym 

usługi sprzedaży energii, podmiotom z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, 

podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe, prawne i windykacyjne, zajmującym 

się doradztwem podatkowym, podmiotom świadczącym usługi fakturowania oraz 

mailto:iod@zghboleslaw.pl
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archiwizacji. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy oraz po 

zakończeniu Umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

— dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, 

uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), 

— do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

— do przenoszenia danych do innego administratora,  

— prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ZGH Bolesław przetwarza Pani/Pana 

dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, 

— prawo do wycofania zgody - zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie. 

9. Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Dane osobowe (dotyczy pracowników Odbiorcy będącego osobą prawną, w przypadku 

wyznaczenia przez Odbiorcę osób do kontaktu w celu realizacji niniejszej Umowy) 

dla potrzeb umowy z dnia ......... nr  ……………… zawartej między Zakładami Górniczo-

Hutniczymi „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie a Odbiorcą 

:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” 

S.A. („ZGH Bolesław”) z siedzibą w Bukownie. Kontaktowe numery telefonów do 

administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. 

2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby ZGH 

Bolesław z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” oraz w formie elektronicznej na adres: 

iod@zghboleslaw.pl lub telefonicznie: +48 502 366 782. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) zawarcie i wykonanie Umowy, do której załącznik stanowi niniejsza klauzula oraz do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

b) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania 

odpowiedzi na reklamacje; 

c) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez ZGH Bolesław Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) zawarcie i wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 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, zwanego dalej: „RODO”), której 

jest Pani/Pan stroną; 

mailto:iod@zghboleslaw.pl
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b) prawnie uzasadniony interes ZGH Bolesław (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu 

obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń oraz marketing 

produktów i usług; 

c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na ZGH Bolesław (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO) na podstawie przepisów prawa i instrukcji opracowanych na ich podstawie. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji 

Umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ZGH Bolesław podmiotom z nim 

współpracującym (odbiorcom danych osobowych), w szczególności: podmiotom świadczącym 

usługi sprzedaży energii, podmiotom z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, 

podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe, prawne i windykacyjne, zajmującym 

się doradztwem podatkowym, podmiotom świadczącym usługi fakturowania oraz 

archiwizacji. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy oraz po 

zakończeniu Umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

— dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, 

uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), 

— do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

— do przenoszenia danych do innego administratora,  

— prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ZGH Bolesław przetwarza Pani/Pana 

dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, 

— prawo do wycofania zgody - zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie. 

9. Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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Załącznik nr 6 

OŚWIADCZENIE 

Odbiorca oświadcza, że: 

a) posiada/ nie posiada* koncesję oznaczoną numerem …………………………………………… 

na obrót, dystrybucję, przesyłanie lub wytwarzanie energii elektrycznej* wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do …………………………………………………. 

b) będzie/ nie będzie* naliczać i odprowadzać akcyzę od energii nabywanej od 

ZGH”Bolesław” na potrzeby obiektu wskazanego w Załączniku 2 do Umowy. 

c) świadomy odpowiedzialności karno-skarbowej zobowiązuje się informować ZGH 

„Bolesław” o wszelkich zmianach wpływających na rozliczenia podatku akcyzowego, a 

w szczególności powiadomić ZGH „Bolesław” o uzyskaniu którejkolwiek z w/w koncesji 

w terminie do 7 dni od daty jej obowiązywania. 

 

ODBIORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


