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Umowa Kompleksowa Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Prosumenta

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

a. wykonywanie przez Sprzedawcę usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej 
oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (dalej: „Usługa Kompleksowa”) na 
rzecz Odbiorcy i na jego własny użytek, w celu zużycia w gospodarstwie domowym oraz w pomieszcze-
niach gospodarczych związanych z jego prowadzeniem, o ile nie są one wyposażone w odrębny układ 
pomiarowo-rozliczeniowy. 

b. Świadczenie przez Sprzedawcę usługi polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej, która została wy-
tworzona w Mikroinstalacji do 10 kW na zasadach określonych w u.o.z.e. i wprowadzona do sieci OSD 
przez Odbiorcę będącego Prosumentem (dalej: „Energia elektryczna wprowadzona do sieci”) z energią 
elektryczną pobraną z tej sieci w celu zużycia na potrzeby własne tego Odbiorcy.

2. Szczegółowe informacje o Odbiorcy oraz o warunkach technicznych świadczenia Usługi Kompleksowej 
wymagane do poprawnego wykonywania Umowy, są wskazane w Formularzu Odbiorcy stanowiącym Za-
łącznik nr 1 do Umowy. 

3. Na warunkach i w zakresie określonym w Umowie oraz w Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej dla 
Energii Elektrycznej (dalej: „OWU”), Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Odbiorcy Usłu-
gi Kompleksowej, a Odbiorca zobowiązuje się do poboru energii elektrycznej oraz do zapłaty należnego 
Sprzedawcy wynagrodzenia. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy oraz OWU Odbiorca jest także 
uprawniony do wprowadzania energii elektrycznej do sieci OSD – w takim wypadku Sprzedawca jest zobo-
wiązany do świadczenia na rzecz Odbiorcy także usługi określonej w ust. 1 lit. b.

4. Sprzedawca zapewnia Odbiorcy świadczenie usługi Dystrybucji w zakresie dostarczania i odbioru energii 
elektrycznej przez OSD wskazanego w Formularzu Odbiorcy.

§ 2 OŚWIADCZENIE STRON
1. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do Miejsca dostarczania i odbioru energii elektrycznej, stano-

wiącego lokal (obiekt) określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. W przypadku utraty tytułu prawnego 
do lokalu lub jakichkolwiek zmian w tym zakresie, Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformo-
wania o tym fakcie Sprzedawcy. 

2. Lokal (obiekt), o którym mowa w ust. 1 jest równocześnie miejscem wprowadzenia energii elektrycznej do 
sieci OSD wytwarzanej w Mikroinstalacji do 10 kW przez Odbiorcę.

3. Celem skorzystania z uprawnienia do wprowadzania energii elektrycznej do sieci OSD, Odbiorca oświad-
cza, że posiada lub uzyska status Prosumenta w rozumieniu niniejszej Umowy tj. wytwarza lub rozpocznie 
wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w Mikroin-
stalacji do 10 kW, która jest lub zostanie prawidłowo zgłoszona do OSD na zasadach określonych w u.o.z.e. 
W przypadku, gdy Odbiorca dopiero uzyska status Prosumenta stosownie do zdania poprzedzającego, 
świadczenie przez Sprzedawcę usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. b będzie możliwe po uzyskaniu przez 
Odbiorcę tego statusu.

4. Odbiorca oświadcza, że Mikroinstalacja do 10 kW spełnia wszelkie wymagania określone przepisami prawa, 
w tym w szczególności wymagania określone prawem budowlanym oraz przepisami o ochronie przeciwpo-
rażeniowej, a także wymagania techniczne i eksploatacyjne.

5. Odbiorca oświadcza, iż upoważnia Sprzedawcę do pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych oraz 
danych o warunkach technicznych, niezbędnych celem wykonania niniejszej Umowy. 

6. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki Nr OEE/629/19174/W/2/2011/IB w dniu 20 maja 2011 r. 

7. Sprzedawca oświadcza, iż jest stroną ważnej generalnej umowy dystrybucji dla Usługi Kompleksowej za-
wartej z OSD, a ponadto, że nie istnieją żadne przeszkody ani ograniczenia do zawarcia przez Sprzedawcę 
niniejszej Umowy.  

§ 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA I WARUNKI UMOWY
1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W ramach Umowy Odbiorca może korzystać z ofe-

rowanych przez Sprzedawcę promocji, które będą obowiązywały przez czas oznaczony.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Odbiorcę. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Komplek-

sowej nastąpi nie wcześniej niż w momencie zakończenia procesu zmiany sprzedawcy energii natomiast 
rozliczanie energii elektrycznej, o którym mowa w § 5 OWU, zostanie rozpoczęte nie wcześniej niż od mo-
mentu zainstalowania lub dostosowania istniejącego Układu pomiarowo-rozliczeniowego do odbioru energii 
elektrycznej z Mikroinstalacji do 10 kW przez OSD. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Kompleksowej na rzecz 
Odbiorcy przez Sprzedawcę wymaga pozytywnej weryfikacji przez OSD zgłoszenia Umowy przesyłanego 

przez Sprzedawcę do OSD i rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji przez OSD. Odbiorca, na żądanie 
Sprzedawcy, przekaże Sprzedawcy poprawne dane techniczne konieczne do świadczenia Usługi Komplekso-
wej w przypadku, gdy negatywna weryfikacja zgłoszenia Umowy przez OSD jest następstwem przekazania 
przez Odbiorcę wadliwych danych.

3. Strony mają prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 
miesiąc. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej lub dokumentowej i jest skuteczne na 
koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.

4. Odbiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z wypowiedzeniem niniejszej Umowy za wyjątkiem kosz-
tów pobranej energii elektrycznej, w szczególności kosztów w wysokości wynikającej z wartości nadwyżki 
pobranej energii elektrycznej nad ilością Energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, nierozliczonej w ramach 
stosunku ilościowego, o którym mowa w §4 ust. 2 OWU lub w Regulaminie Promocji.  

5. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach:
a. w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 OWU – z chwilą, w której Sprzedawca będzie uprawniony do 

żądania wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, 
b. w przypadku wypowiedzenia lub niepodpisania przez Odbiorcę pełnomocnictwa niezbędnego do prze-

prowadzenia procesu zmiany sprzedawcy,
c. w przypadku braku możliwości przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej z przy-

czyn, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca,
d. w przypadku zmiany grupy taryfowej OSD przez Odbiorcę na inną niż dotyczącą gospodarstw domowych, 
e. w przypadku podpisania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z innym sprzedawcą energii elek-

trycznej, obowiązującej w okresie niniejszej Umowy i uniemożliwiającej rozliczanie Odbiorcy przez Sprze-
dawcę za pobraną energię elektryczną.

6. OSD ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 
w następujących przypadkach:
a. W przypadku zmiany Grupy Taryfowej spowodowanej zmianą sposobu wykorzystywania energii elek-

trycznej na potrzeby inne niż określone w Umowie, 
b.  W przypadku Nielegalnego poboru energii elektrycznej, gdy Odbiorca w terminie określonym przez OSD 

nie przywróci stanu zgodnego z prawem;
c. W przypadku utrzymywania przez Odbiorcę Miejsca dostarczenia i odbioru energii elektrycznej w spo-

sób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci dystrybucyjnej OSD a także w przypadku, gdy 
instalacja znajdująca się u Odbiorcy, w tym Mikroinstalacja do 10 kW, stwarza bezpośrednie zagrożenia 
dla życia, zdrowia lub środowiska, a Odbiorca w terminie określonym przez OSD nie przywróci stanu 
zgodnego z prawem; 

d. Innego, rażącego naruszenia przez Odbiorcę obowiązków określonych w Umowie lub OWU, pod wa-
runkiem bezskutecznego upływu 7-dniowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na usunięcie 
nieprawidłowości.

7. Z uwagi na zawarcie niniejszej Umowy w trybie umowy zawieranej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287, t.j., dalej jako: „u.p.k.”), Odbiorcy przysługuje 
prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podawania przyczyn.

8. Odbiorca może złożyć oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy w dowolnej formie, w tym ustnej, 
pisemnej, elektronicznej itd., przy czym może także skorzystać z wzoru formularza oświadczenia o odstą-
pieniu, który stanowi Załącznik nr 8, choć nie jest to obowiązkowe. 

9. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem 
e-mailem na adres: infopolska@fortum.com lub pocztą na adres: Fortum Marketing and Sales Polska S.A. 
ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk.

10. W przypadku, w którym Odbiorca: 
a. utraci status Prosumenta,
b. zwiększy łączną moc zainstalowaną elektryczną powyżej 10 kW,
c. z jakichkolwiek przyczyn zakończy wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w 

Mikroinstalacji do 10 kW,
Umowa utraci moc w części dotyczącej świadczenia przez Sprzedawcę usługi rozliczania Energii elektrycznej 
wprowadzonej do sieci OSD z energią pobraną z tej sieci przez Odbiorcę, o której mowa w §1 ust. 1 lit. b) powy-
żej, a Odbiorca będzie rozliczany wyłącznie w ramach świadczenia przez Sprzedawcę Usługi Kompleksowej. 

11.  W przypadku, gdy w momencie wygaśnięcia niniejszej Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez 
Odbiorcę lub przez Sprzedawcę albo odstąpienia od niej przez Odbiorcę stosownie do powyższych posta-
nowień, istnieje nadwyżka Energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, Strony postanawiają, że nadwyżka 
nie podlega rozliczeniu pomiędzy Stronami, a Odbiorca nie jest uprawniony do żądania jakiejkolwiek zapłaty 

Umowa wygenerowana dnia                                                                        w                                                                                                          
pomiędzy: Fortum Marketing and Sales Polska Spółka Akcyjna, ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk, Kapitał Zakładowy i wpłacony: 69 748 036 zł, NIP 7811861610, REGON 301677244,  
KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, reprezentowaną przez:

 Macieja Kościńskiego – Dyrektora ds. Segmentu B2C   zwaną dalej „Sprzedawcą” lub „Fortum” a:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy                                                                                                                   Imię i nazwisko

                                                                                                                                                                                                                                               PESEL
posługującym/-ą się danymi, o których mowa w Formularzu Odbiorcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanym/-ą dalej „Odbiorcą”, łącznie zwanych „Stronami’”.
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – dane adresowe OSD znajdują się w Załączniku nr 5 do umowy (Wyciąg z Taryfy OSD) *:

              Energa – Operator S.A                                  Enea Operator Sp. z o.o.                                     Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.                                     Tauron Dystrybucja S.A.                                     PGE Dystrybucja S.A.

* Należy zaznaczyć właściwe OSD.

Szczegółowe dane o warunkach technicznych (zgromadzone w oparciu o informacje otrzymane od OSD), w tym: maksymalna moc umowna [kW], moc przyłączeniowa [kW], wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego [A], 
napięcie zasilania [V], fazowość układu pomiarowo-rozliczeniowego miejsce dostarczania energii elektrycznej, miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD a Odbiorcą, tg φ**, miejsce 
zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego**, typ odbioru**, profil**, wynikające z dotychczasowej umowy o świadczenie usług dystrybucji łączącej Odbiorcę z OSD albo z umowy kompleksowej łączącej Odbiorcę z do-
tychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej, zostaną przekazane Odbiorcy w formie dokumentowej. Informacja przekazana Odbiorcy stanowić będzie integralną część niniejszej umowy.
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za Energię elektryczną wprowadzoną do sieci oraz nie może żądać jej rozliczenia z innym sprzedawcą, w tym 
sprzedawcą Odbiorcy z urzędu. Postanowienia określone w zdaniu poprzedzającym mają zastosowanie o ile 
co innego nie wynika z odpowiedniego Regulaminu Promocji.

§ 4 DANE OSOBOWE
1. W związku z pozyskaniem Państwa danych osobowych informujemy, że: 

a. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w 
Gdańsku 80-868, ul. Marynarki Polskiej 197, OSD wskazany powyżej oraz Partner Edison Energia S.A.

b. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz reali-
zowania prawnie uzasadnionych interesów Administratorów.

c. Mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
• wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy przez Sprzedawcę, OSD oraz 
Partnera Edison Energia S.A. znajdują się tutaj: www.fortum.pl/obowiazek-informacyjny. Zachęcamy do za-
poznania się z pełną informacją. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego bezzwłocznego udzielania sobie informacji, które mogą mieć zna-

czenie dla wykonywania niniejszej Umowy.
2. Zmiana niniejszej Umowy lub OWU, nastąpi poprzez pisemne dostarczenie Odbiorcy propozycji zmian. Do 

propozycji zmiany zostanie dołączona pisemna informacja o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia Umowy 
i określony zostanie termin wejścia w życie zmian, który nie może być krótszy niż 60 dni. Zmiany wiążą Strony 
poczynając od daty wskazanej w przesłanej Odbiorcy propozycji zmian, o ile Odbiorca nie złoży oświadcze-
nia w przedmiocie wypowiedzenia Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W przypadku złożenia 
takiego oświadczenia przez Odbiorcę, Umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wpłynęło do Sprzedawcy. 

3. Procedura zmiany Umowy nie jest wymagana do zmian będących następstwem udokumentowanej wymiany 
elementów Układu pomiarowo-rozliczeniowego, a ponadto do zmiany danych teleadresowych Stron Umo-
wy i innych o charakterze informacyjnym, które następować będą na podstawie powiadomienia o zmianie 
drugiej Strony Umowy.

4. Zmiany lub wprowadzenie nowej IRiESD obowiązują Strony bez konieczności przeprowadzenia procedury 
zmiany Umowy, z datą wejścia w życie zmienionej IRiESD. Jeżeli zmiany IRiESD wymagają dostosowania po-
stanowień Umowy do powyższych zmian, Sprzedawca prześle Odbiorcy dostosowaną treść Umowy lub OWU.

5. O ile nie zachowana została procedura zmiany Umowy opisana powyżej lub nie zachodzą okoliczności okre-
ślone w ust. 2-4, zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
poprzez podpisanie przez Odbiorcę odpowiedniego aneksu do Umowy.

6. Pozostałe szczegółowe warunki Umowy, w tym prawa i obowiązki Stron, zostały zamieszczone w OWU. 
7. W razie zmiany przepisów prawa, mających zastosowanie do niniejszej Umowy postanowienia Umowy 

sprzeczne z tymi zmianami tracą ważność, a w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy obowiązu-
jącego prawa. 

8. W kwestiach nieuregulowanych w umowie stosuje się postanowienia powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa.

9. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy na za-
sadach ogólnych, chyba że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do wyłącznej kompetencji 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
11. Integralną część umowy stanowią: 

a. Załącznik nr 1 - Formularz Odbiorcy, 
b. Załącznik nr 2 - Regulamin Oferty Promocyjnej Fortum Marketing and Sales Polska S.A., 
c. Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo dla Sprzedawcy do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy/

Wniosek o zawarcie Umowy Kompleksowej, 
d. Załącznik nr 4 - Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej dla Prosumenta, 
e. Załącznik nr 5 - Wyciąg z Taryfy OSD, 
f. Załącznik nr 6 - Pełnomocnictwo dla OSD do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej,
g. Załącznik nr 7- Cennik standardowy,
h. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy.

W imieniu Sprzedawcy 
Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Data i czytelny podpis OdbiorcyOsoba, która sporządziła umowęOznaczenie Partnera

Umowa Kompleksowa Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Prosumenta
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