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PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej 
al. Marsz. J. Piłsudskiego 51 
26-110 Skarżysko-Kamienna
Infolinia nr 422 222 222
Adres e-mail: serwis@gkpge.pl

UMOWA KOMPLEKSOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
I ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI

Nr 21871/21/313
zawarta w dniu 15.09.2021 roku pomiędzy:

PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 
690254559, o kapitale zakładowym w wysokości 492 640 400 PLN w całości wpłaconym, w imieniu której działa na podstawie 
pełnomocnictwa:
1. Lidia Dydak - Specjalista

zwaną dalej Sprzedawcą

a

Powiat Kielecki z siedzibą w Kielcach, 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44, NIP: 9591645790, REGON 291009372 wpisaną/-ym do:

13 nie dotyczy
□ Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy 

pod numerem , o kapitale zakładowym w wysokości
□ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
□ inne (wymienić)

reprezentowaną/-ym przez:
1. Mirosław Gębski-Starosta
2. Tomasz Pleban - Wicestarosta
3. Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy
Adres do korespondencji:
□ jak wyżej ® zgodnie z danymi poniżej □ zgodnie z danymi w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej".
Starostwo Powiatowe w Kielcach, 25-211 Kilece, ul. Wrzosowa 44
tel. kontaktowy: 41 200 12 00 e-mail: knacelaria@powiat.kielce.pl
zwaną/-ym dalej Odbiorcą.
Sprzedawca i Odbiorca zwani są dalej razem Stronami, a każdy z osobna Stroną.
Reprezentanci Stron oświadczają, że w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z Umowy działają na podstawie aktualnych 
upoważnień do reprezentowania swej Strony.

§ 1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze świadczeniem usługi kompleksowej, polegającej 

na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji.
2. Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą z OSD umowę o świadczenie usług dystrybucji, z której wynika, że Sprzedawca 

jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy.
3. Usługa kompleksowa realizowana jest do PPE, określonych w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej".
4. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej, a Odbiorca zobowiązuje się do korzystania z tej usługi 

oraz do terminowej zapłaty należności wynikających z realizacji Umowy, na warunkach i w zakresie określonym w Umowie, 
Taryfie OSD, Taryfie/Cenniku/Ofercie oraz Regulaminie.

5. Strony postanawiają, że dla potrzeb interpretacyjnych, definicje i skróty zastosowane w niniejszej Umowie, posiadają 
znaczenie określone w § 1 i 2 Regulaminu.

§ 2 Okres obowiązywania Umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania, jednakże świadczenie usługi kompleksowej do poszczególnych PPE rozpocznie się od 

dnia wskazanego w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej" i zawarta jest na czas:
□ nieokreślony,
13 określony do dnia 31.03.2022 r.

2. Warunki rozwiązania Umowy określa Regulamin.

§ 3 Podstawowe informacje dotyczące realizacji Umowy
1. Zasady prowadzenia rozliczeń oraz prawa i obowiązki Stron zawarte są w Regulaminie, Taryfie OSD, Taryfie/Cenniku/Ofercie

i Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej".
2. W zakresie związanym ze świadczeniem usługi dystrybucji, Odbiorca rozliczany jest według cen i stawek opłat zawartych 

w Taryfie OSD, natomiast w zakresie związanym ze sprzedażą energii elektrycznej, Taryfie lub Cenniku, o ile dla danego okresu 
sprzedaży nie została przyjęta przez Odbiorcę Oferta.

3. Parametry techniczne energii elektrycznej oraz warunki handlowe zawarte są w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi 
kompleksowej".

4. Warunki zmiany mocy umownej, wskazanej w Załączniku „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej", określa Regulamin 
oraz Taryfa OSD.

5. Zasady zmiany Umowy oraz warunki zakończenia Umowy, a także wstrzymania dostaw energii elektrycznej, określa Regulamin.
6. Odbiorca oświadcza, iż w rozumieniu Ustawy o odnawialnych źródłach energii, na dzień zawarcia Umowy:

(8 nie posiada statusu odbiorcy przemysłowego i nie znajduje się w wykazie odbiorców przemysłowych, ogłoszonym przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
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□ posiada status odbiorcy przemysłowego i znajduje się w wykazie odbiorców przemysłowych, ogłoszonym przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki.

7. Odbiorca oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy:
□ posiada koncesję w zakresie energii elektrycznej na: □ wytwarzanie, □ przesyłanie, □ obrót, □ dystrybucję,
18 nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, obrót lub dystrybucję energii elektrycznej.

8. Odbiorca oświadcza, iż w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym, na dzień zawarcia Umowy:
18 jest nabywcą końcowym □ nie jest nabywcą końcowym

9. Odbiorca oświadcza, iż w rozumieniu Ustawy, na dzień zawarcia Umowy:
18 jest odbiorcą końcowym □ nie jest odbiorcą końcowym

10. Obowiązki Stron oraz zasady rozliczeń związane z posiadaniem, uzyskaniem lub utratą przez Odbiorcę statusu odbiorcy 
przemysłowego lub w przypadku, gdy Odbiorca nie jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 
lub odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów Ustawy, określone są w Regulaminie oraz Załączniku „Wykaz PPE i Warunki 
usługi kompleksowej".

11. Strony postanawiają, że podmiotem odpowiedzialnym za Bilansowanie handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca. Odbiorca 
upoważnia Sprzedawcę do dokonywania zgłoszeń Umowy zgodnie z zapisami IRiESD OSD. Sprzedawca może zlecić 
wykonywanie obowiązków w zakresie Bilansowania handlowego Odbiorcy innemu podmiotowi. Odbiorca upoważnia 
Sprzedawcę do zgłoszenia do OSD spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako podmiotu odpowiedzialnego 
za Bilansowanie handlowe Odbiorcy. Niezbilansowana energia elektryczna będzie określana i rozliczana według rzeczywiście 
pobranej energii elektrycznej oraz:
® standardowego profilu zużycia,
□ grafiku handlowego - zasady zgłaszania grafików handlowych określone zostały w Załączniku „Zasady bilansowania 

w oparciu o grafik handlowy".
12 Odbiorca oświadcza, iż w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny i ustawy o prawach konsumenta, na dzień zawarcia Umowy*:

□ jest osobą fizyczną, zawierającą Umowę na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
przy czym przedmiot Umowy nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu 
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej,
□ jest osobą fizyczną, zawierającą Umowę na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i 
jednocześnie Umowa ta posiada dla niej charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez 
nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej.

§4 Klauzula poufności
1. Informacje przekazane w związku z realizacją Umowy nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane 

w jakikolwiek inny sposób, w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Umowy. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji przekazywanych przez Strony podmiotom 
z Grupy Kapitałowej PGE.

2. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji 
konsultantom i podwykonawcom, działającym w imieniu Strony przy wykonywaniu Umowy, z zastrzeżeniem zachowania przez 
nich wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz w ujawnianiu informacji, która należy do informacji 
powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa lub informacji, która zostanie zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę, jako informacja, która może zostać 
ujawniona.

§ 5 Inne ustalenia
1.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie Sprzedawcy, przez OSD, wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego, celem

prowadzenia rozliczenia sprzedanej Odbiorcy energii elektrycznej.
2. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: „Wykaz PPE i Warunki usługi kompleksowej", „Oświadczenie o wyborze 

sprzedawcy rezerwowego", Regulamin, Taryfa OSD oraz:
□ Cennik □ Taryfa □ Oferta, □ Załącznik - „Zasady bilansowania w oparciu o grafik handlowy"
□ Załącznik-„Oświadczenie o przeznaczeniu energii elektrycznej" □ Załącznik-„Oświadczenie odbiorcy przemysłowego",
□ Załącznik - „Oświadczenie Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa"
□ Załącznik-„Oświadczenie Odbiorcy o rozpoczęciu realizacji usługi sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi

dystrybucji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa" 
Sprzedawca udostępnia aktualny dokument Taryfy lub Cennika, poprzez publikację na stronie internetowej Sprzedawcy.
Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał dokumenty wskazane powyżej, zapoznał się z ich treścią i wyraża 
zgodę na ich włączenie do Umowy.

3. Odbiorca potwierdza, że wszystkie dane zawarte w Umowie są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
4. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy, a dokumentami wymienionymi w ust. 2, rozstrzygające są postanowienia 

Oferty, a następnie postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem, że postanowienia Umowy mają charakter uzupełniający względem 
zapisów Oferty.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

dotyczy Odbiorców będących osobami fizycznymi wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
I ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI

NR 21871/21/313
WYKAZ PPE I WARUNKI USŁUGI KOMPLEKSOWEJ

PUNKT POBORU ENERGII NR 1

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa Starostwo Powiatowe Przeznaczenie obiektu Obiekt użyteczności

Numer PPE PL_ZEOD_2604000600_86
Numer ewidencyjny 
Odbiorcy 21-313 Kod płatnika 21871

Adres PPE

Miejscowość Kod pocztowy Poczta Ulica
Numer 

budynku
Numer 
lokalu

Numer 
działki

Podzamcze 26-060 Chęciny 45

Tytuł prawny i przeznaczenie zakupionej energii elektrycznej

Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do lokalu Rodzaj tytułu prawnego
Przeznaczenie zakupionej energii 

elektrycznej

TAK inny potrzeby własne

DANE TECHNICZNE

Grupa 
przyłączeniowa

Moc przyłączeniowa 
[kW]

Moc umowna
[kW]

Moc bezpieczna 
[kW]

Napięcie zasilania 
[V]

Ilość faz
Współczynnik 

pewności zasilania tgtp

V 40 40 0,400 3 1 0,4

Zabezpieczenie główne przedlicznikowe
Miejsce dostarczania energii elektrycznej Miejsce rozgraniczenia własności

Rodzaj Wartość [A]

BM 63
zaciski prądowe na stojaku dachowym na budynku od 
strony odbioru

zaciski prądowe na stojaku dachowym na budynku 
od strony odbioru

Odbiorca zamawia energię elektryczną, moc i usługę dystrybucji energii elektrycznej na podstawie:
□ umowy przyłączeniowej nr z dnia r.
□ warunków przyłączenia z dnia r.
□ Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej nr z dnia r.
E3 warunków istniejących

Doliczenie strat mocy i energii elektrycznej

Straty mocy [%] Straty energii 
biernej [%]

Straty energii czynnej Mnożna
dla licznika strat I2t

Mnożna
dla licznika strat U2tWysokość strat Jednostka

- - -
Wybierz element 

z listy:

DANE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Rodzaj układu/
Typ pomiaru Napięcie pomiaru Miejsce lokalizacji układu Własność układu

bezpośredni 
(0,4 kV) 0,4 Wewnątrz obiektu właścicielem wszystkich elementów jest OSD

Licznik - modem
Przekładniki pomiarowe 

oraz urządzenia pomocnicze Urządzenie transmisji danych Inne

INNE USTALENIA TECHNICZNE

WARUNKI HANDLOWE

Grupa taryfowa Deklarowane zużycie energii w [kWh]

Gil
1 strefa / całodobowo II strefa III strefa IV strefa Łącznie

20 000 20 000

Okres świadczenia usługi kompleksowej i parametry rozliczeniowe
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Data rozpoczęcia świadczenia 
usługi kompleksowej

Data zakończenia świadczenia 
usługi kompleksowej Okres rozliczeniowy Model rozliczeń

® 31.08.2021 r.
□ dzień zainstalowania Układu 
pomiarowo rozliczeniowego

3 31.03.2022 r.
□ czas nieokreślony 1-miesięczny rzeczywisty

Usługa kompleksowa realizowana w ramach Umowy do ww. PPE rozliczana będzie według cen i stawek opłat określonych w Taryfie OSD oraz zgodnie z: 
18 Taryfą Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
□ wskazanymi poniżej danymi dotyczącymi ceny za sprzedaną energię elektryczną:

Ceny za sprzedaną energię elektryczną zostały określone w: Wybierz element z listy:

1 strefa/ 
całodobowo II strefa III strefa IV strefa Opłata handlowa 

[zł/m-c]
Data rozpoczęcia 

obowiązywania cen
Data zakończenia 

obowiązywania cen

Pakiet promocyjny

Nazwa pakietu Data rozpoczęcia 
obowiązywania pakietu

Data zakończenia 
obowiązywania pakietu

INNE USTALENIA HANDLOWE

DANE DO KONTAKTU W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMOWY

Ze strony Odbiorcy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Adres pocztowy
Agnieszka 

Bębacz 41 200 15 62 infrastruktura@powi 
at.kielce.pl

Ze strony Sprzedawcy

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon E-mail Adres pocztowy

INNE USTALENIA DOTYCZĄCE KONTAKTU W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMOWY

WARUNKI USŁUGI KOMPLEKSOWEJ DLA ODBIORCY POSIADAJĄCEGO KONCESJĘ

1. Odbiorca posiada koncesję na:

□ wytwarzanie energii elektrycznej □ przesyłanie energii elektrycznej □ obrót energią elektryczną □ dystrybucję energii elektrycznej

nr koncesji:
wydana w dniu: r.
ważna do dnia: r.

nr koncesji:
wydana w dniu: r.
ważna do dnia: r.

nr koncesji: 
wydana w dniu: r.
ważna do dnia: r.

nr koncesji: 
wydana w dniu: r.,
ważna do dnia: r.

2. Odbiorca oświadcza, iż zakupiona energia elektryczna:
(3 nie zostanie przeznaczona do dalszej odsprzedaży
□ zostanie w całości przeznaczona do dalszej odsprzedaży
□ zostanie w części przeznaczona do dalszej odsprzedaży a w części na własny użytek Odbiorcy
□ zostanie □ w całości □ w części wykorzystana na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej

3. W przypadku, gdy zakupiona energia elektryczna przeznaczona zostanie do dalszej odsprzedaży i nie zostanie w całości wykorzystana na własny użytek 
Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany jest przekazywać Sprzedawcy oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik - „Oświadczenie o przeznaczeniu 
energii elektrycznej", w terminie do 7. dnia następującego po Okresie rozliczeniowym, przy czym Odbiorca zobowiązuje się do przesłania powyższego 
oświadczenia w wersji elektronicznej w terminie do 2. dnia roboczego następującego po zakończeniu Okresu rozliczeniowego.

4. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorcy posiadającego koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, obrót lub dystrybucję energii elektrycznej, 
realizowane jest według cen określonych w Taryfie/Cenniku/Ofercie, bez uwzględnienia stawki podatku akcyzowego.

5. Inne ustalenia:

Odbiorca oświadcza, że podane dane i informacje w zakresie PPE powyżej są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku konieczności uzupełnienia
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ZAŁĄCZNIK 
DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

I ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI 
Nr 21871/21/313

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO O WYBORZE SPRZEDAWCY REZERWOWEGO

Powiat Kielecki, NIP: 9591645790
Odbiorca - Starostwo Powiatowe w Kielcach
[Nazwa Odbiorcy]

1. Odbiorca w zakresie określonych w Umowie PPE wskazuje sprzedawcę: ...................................... , jako
sprzedawcę rezerwowego oraz upoważnia OSD do zawarcia z tym sprzedawcą rezerwowym, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, rezerwowej
umowy kompleksowej w przypadku:

1) trwatej lub przemijającej utraty przez Sprzedawcę lub przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe wskazany przez 
Sprzedawcę możliwości działania na Rynku Bilansującym,

2) utraty przez Sprzedawcę możliwości świadczenia usługi kompleksowej,
3) zakończenia świadczenia usługi kompleksowej zgodnie z IRiESD i niezgłoszenia lub nieskutecznego zgłoszenia do realizacji OSD przez 

Sprzedawcę umowy kompleksowej zawartej z Odbiorcą,

z zastrzeżeniem, że OSD nie jest uprawniony do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji:

a) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy, w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust.
4 Ustawy,

b) wyprowadzenia Odbiorcy z PPE, tj. zakończenia na wniosek Odbiorcy świadczenia usługi kompleksowej wraz z fizycznym odłączeniem PPE 
od sieci OSD.

2. OSD upoważniony jest do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii elektrycznej wykonującym 
na obszarze działania OSD zadania sprzedawcy z urzędu w przypadku, gdy zaistniała którakolwiek z przyczyn wskazanych w pkt. 1 ppkt. 1) 
- 3), z zastrzeżeniem pkt. 1 lit. a) lub b), a:

1) Odbiorca nie wskaże sprzedawcy rezerwowego, albo
2) sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł zrealizować rezerwowej umowy kompleksowej, albo
3) OSD wstrzymał realizację umowy zawartej z wybranym sprzedawcą rezerwowym w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych umów 

kompleksowych.

3. Odbiorca żąda rozpoczęcia świadczenia rezerwowej usługi kompleksowej lub usługi kompleksowej, realizowanej przez sprzedawcę 
z urzędu, przed upływem 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczonego 
od dnia jej zawarcia. *

4. Odbiorca oświadcza, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od rezerwowej umowy kompleksowej lub umowy kompleksowej 
zawartej ze sprzedawcą z urzędu, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. *

5. Pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego znajduje się w Regulaminie.

6. Odbiorca, do czasu wejścia w życie rezerwowej umowy kompleksowej, zachowuje prawo do wskazania innego sprzedawcy rezerwowego, 
poprzez przekazanie Sprzedawcy stosownej informacji w tym zakresie w formie pisemnej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga dla swej 
ważności zachowania formy aneksu.
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