UMOWA
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA
ENERGII
NR ……/……/2022
zawarta w formie elektronicznej pomiędzy
Reo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000953880, REGON: 521277758, NIP: 52139456475,
kapitał zakładowy: 490 000,00 zł, którą reprezentują osoby podpisujące niniejszą Umowę
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
zwaną dalej „Kupującym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, adres)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dane firmy)
którą reprezentują osoby podpisujące niniejszą Umowę kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
zwaną dalej „Sprzedawcą”:
przy czym Kupujący oraz Sprzedawca mogą być łącznie zwani Stronami, a odrębnie również
Stroną,
zwana dalej „Umową”
§1
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż Energii Elektrycznej, przez Sprzedawcę na rzecz
Kupującego, pochodzącej w całości z odnawialnego źródła energii elektrycznej,
wraz z przynależnymi jej Gwarancjami Pochodzenia (o ile Kupujący wystąpił o ich
przeniesienie zgodnie z ust. 8), wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii
objętej Umową i wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej „Instalacja OZE”)
wprowadzanej do sieci OSD w punkcie/ktach poboru energii (dalej: „PPE”), określonym
szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, Kupujący jest odpowiedzialny za odbiór
oraz bilansowanie handlowe całej Energii Elektrycznej wytworzonej w ramach Instalacji
Odnawialnego Źródła Energii.
3. Umowa jest zawarta w oparciu o przyjętą do realizacji i wybraną przez Sprzedawcę
Ofertę/ty Sprzedawcy prezentowaną za pośrednictwem Platformy Internetowej REO.
Wykaz realizowanych Ofert w ramach zawartej Umowy Sprzedaży został wskazany
i będzie aktualizowany przez Kupującego w Załączniku nr 1 do Umowy.
4. Podstawą prawną zawarcia i realizacji Umowy są w szczególności:
a) umowa o świadczenie usług dystrybucji zawarta pomiędzy OSD a Sprzedawcą
dla danego/nych PPE,
b) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
1.
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c)
d)
e)
f)

5.

6.

7.

8.

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
IRiESD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej) OSD,
IRiESP (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej) OSP,
koncesja Kupującego na obrót energią elektryczną udzieloną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr OEE/815/70237/W/DRE/2014/ZJ, na okres od dnia 22.12.2014 r.
do dnia 31.12.2030 r.,
Strony oświadczają, że niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy dokumenty
i umowy, w tym w szczególności te wskazane w ust. 4 powyżej, są ważne i umożliwiają
zawarcie i realizację Umowy. Każda ze Stron będzie zobowiązana do niezwłocznego
poinformowania drugiej Strony o zmianach, wygaśnięciu lub rozwiązaniu dokumentów
i/lub umów niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. Niedopełnienie powyższego
obowiązku
może
skutkować
odpowiedzialnością
odszkodowawczą
Strony
zobowiązanej.
Sprzedawca oświadcza, że jest wytwórcą w małej instalacji, w rozumieniu Ustawy OZE
i posiada wpis do Rejestru wytwórców w małej instalacji nr ……………….……………… z dnia
………………………..……. r. / Sprzedawca oświadcza, że jest wytwórcą biogazu rolniczego,
w rozumieniu Ustawy OZE i posiada wpis do Rejestru wytwórców biogazu rolniczego
nr ……………….……………… z dnia ………………………..……. r. / posiada koncesję na wytwarzanie energii
z odnawialnych źródeł energii nr ……………….…………….………… z dnia ……………………….…..……. /*
*niepotrzebne skreślić
Sprzedawca oświadcza, że Energia Elektryczna będąca przedmiotem sprzedaży
na podstawie Umowy jest „Zieloną energią”, tj. energią elektryczną w rozumieniu
ustawy Prawo energetyczne, wytwarzaną w instalacji odnawialnego źródła energii
w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Na wniosek Kupującego zgłoszony Sprzedawcy, Sprzedawca doprowadzi
do przeniesienia Gwarancji Pochodzenia związanych z dostarczoną Energią
Elektryczną na rachunek Kupującego w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia, zgodnie
z obowiązującymi zasadami Towarowej Giełdy Energii.

§2
1. Zasady sprzedaży Energii Elektrycznej określone są w niniejszej Umowie, w tym
w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Energii Elektrycznej z Instalacji Odnawialnego Źródła
Energii, stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy, dalej „OWU”.
2. Własność Energii Elektrycznej przechodzi na Kupującego po dokonaniu pomiarów
w miejscu jej dostarczenia do sieci OSD, które to miejsce określone jest w Załączniku nr 1
do Umowy.
3. Przeniesienie Gwarancji Pochodzenia przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego odbywa
się z chwilą przyjęcia tych Gwarancji Pochodzenia przez Kupującego w Rejestrze
Gwarancji Pochodzenia.
4. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie Kupującemu przez OSD
wskazań i innych danych pomiarowych pozyskanych z układów pomiaroworozliczeniowych, a także wszelkich danych niezbędnych do realizacji Umowy.
5. Sprzedaż Energii Elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do OSD, z którym Sprzedawca zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji.
6. Warunki świadczenia usługi dystrybucji określa umowa o świadczenie usług dystrybucji
wskazana w § 2 ust. 5 zawarta z odpowiednim OSD, której jednoczesne zawarcie
i obowiązywanie jest warunkiem realizacji niniejszej Umowy.
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7. O ile obowiązuje, realizacja Umowy będzie możliwa po uprzednim skutecznym
rozwiązaniu
przez
Sprzedawcę
umowy
sprzedaży
energii
elektrycznej
z dotychczasowym kupującym dla danego/nych PPE. Sprzedawca będzie zobowiązany
do skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym
kupującym dla danego/nych PPE, o którym/rych mowa w Załączniku nr 1 do Umowy.
Przystąpienie przez Strony do realizacji Umowy nastąpi nie wcześniej niż pierwszego
dnia po upływie okresu wypowiedzenia dotychczasowej umowy sprzedaży energii
elektrycznej, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego.
8. Każda ze Stron ponosi koszty i wydatki związane z utrzymaniem swojego rachunku
w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia oraz przeniesieniem Gwarancji Pochodzenia.
§3
1. Na podstawie Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Kupującego
Energii Elektrycznej pochodzącej z Instalacji Odnawialnego Źródła Energii wraz
z przynależnymi jej Gwarancjami Pochodzenia, o której mowa w § 1 Umowy, a Kupujący
do zakupu tej energii oraz Gwarancji Pochodzenia i do zapłaty należności z tego tytułu
obliczonej zgodnie z § 4 Umowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do:
a) sprzedaży Kupującemu całej wytworzonej i wprowadzonej do sieci OSD Energii
Elektrycznej z Instalacji OZE w danym/nych PPE wraz z przynależnymi Gwarancjami
Pochodzenia;
b) przeniesienia na Kupującego własności zakontraktowanej Energii Elektrycznej
w miejscu dostarczenia do sieci OSD;
c) wskazania na czas obowiązywania Umowy Kupującego jako jedynego podmiotu,
któremu będzie sprzedawana Energia Elektryczna z Instalacji OZE;
d) składania wniosku za pośrednictwem OSD o wydanie Gwarancji Pochodzenia
związanych z faktyczną produkcją w Instalacji OZE, w terminie wymaganym
obowiązującymi przepisami i zgodnie z nimi;
e) występowania o przeniesienie Gwarancji Pochodzenia na rachunek Kupującego
w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia, zgodnie z obowiązującymi zasadami Towarowej
Giełdy Energii, w terminie do 14 dni roboczych od zarejestrowania Gwarancji
Pochodzenia na rachunku Sprzedającego w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia - o ile
Kupujący złożył wniosek zgodnie z § 1 ust. 8 Umowy;
f) niedokonywania przeniesienia, umarzania, sprzedaży Gwarancji Pochodzenia
przynależnych Energii Elektrycznej dla danej Instalacji Odnawialnego Źródła Energii
na rzecz innych podmiotów – niezależnie od tego czy Kupujący złożył wniosek
zgodnie z § 1 ust. 8 Umowy,
g) wskazania Kupującego jako podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
(POB) Sprzedawcy w miejscu dostarczenia Energii Elektrycznej do sieci OSD
w ramach niniejszej Umowy.
3. Kupujący zobowiązuje się do:
a) zakupu i przyjęcia własności całej Energii Elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej
do sieci OSD w Instalacji Odnawialnego Źródła Energii wraz z przynależnymi
Gwarancjami Pochodzenia – w zakresie Gwarancji Pochodzenia o ile Kupujący złożył
wniosek zgodnie z § 1 ust. 8 Umowy;
b) terminowej zapłaty za zakupioną Energię Elektryczną oraz przynależne Gwarancje
Pochodzenia - w zakresie Gwarancji Pochodzenia o ile Kupujący złożył wniosek
zgodnie z § 1 ust. 8 Umowy;
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c) przyjęcia przeniesienia przez Sprzedającego Gwarancji Pochodzenia przynależnych
do Energii Elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy - w zakresie Gwarancji
Pochodzenia o ile Kupujący złożył wniosek zgodnie z § 1 ust. 8 Umowy,
d) pełnienia funkcji POB dla Sprzedającego.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

§4
Rozliczenia za Energię Elektryczną sprzedaną do Kupującego na podstawie Umowy
dokonywane są na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego
i rzeczywistych odczytów wytworzonej i wprowadzonej do sieci Energii Elektrycznej,
dostarczonych przez OSD, w przyjętym okresie rozliczeniowym dla danego/nych PPE,
wskazanego/nych w Załączniku nr 1 do Umowy.
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć ilość Energii Elektrycznej z marginesem
odchylenia realizacji Umowy wskazanym w ust. 4 , po cenie wskazanej w Ofercie/tach,
z uwzględnieniem Kosztów Zbilansowania Kontraktu oraz marży Kupującego, zgodnie
z ust. 3.
Energia Elektryczna, o której mowa w § 1 Umowy będzie rozliczana w przyjętych
okresach rozliczeniowych, według ceny, której elementem jest cena za przynależne
Gwarancje Pochodzenia w ten sposób, że:
a) w przypadku sprzedaży Energii Elektrycznej w oparciu o ilość wskazaną
w Ofercie/tach prezentowanej/ych na Platformie Internetowej REO i przyjętej/ych do
realizacji – zgodnie z ceną wskazaną w Ofercie/tach, pomniejszoną o sumę Kosztu
Zbilansowania Kontraktu oraz marżę Kupującego. Wysokość marży Kupującego
oraz Koszt Zbilansowania Kontraktu określane są w oparciu o rzeczywistą produkcję
Energii Elektrycznej przez Sprzedającego w okresie rozliczeniowym oraz rodzaj
Instalacji OZE, na podstawie tabeli marż stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU,
b) w przypadku ilości Energii Elektrycznej dostarczanej przez Sprzedawcę,
przekraczającej ilości wynikające z przyjętej/ych Oferty/t - zgodnie z ceną
obowiązującą na Rynku Bilansującym CROz dla danego okresu rozliczeniowego,
pomniejszoną o marżę Kupującego, której wysokość określana jest w oparciu
o rzeczywistą produkcję Energii Elektrycznej przez Sprzedawcę w Instalacji OZE
w okresie rozliczeniowym na podstawie tabeli marż stanowiącej Załącznik nr 1
do OWU.
Margines odchylenia realizacji Umowy, stanowi dopuszczalną różnicę pomiędzy ilością
Energii Elektrycznej jaką Sprzedawca zobowiązał się dostarczyć Kupującemu zgodnie
z Ofertą/ami. Margines odchylenia realizacji Umowy wynosi 0,05 (5%), ilości Energii
Elektrycznej szacowanej w całym okresie rozliczeniowym w Ofercie/tach i wskazanej
w Załączniku nr 1 do Umowy.
W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę ilości Energii Elektrycznej szacowanej
w całym okresie rozliczeniowym i wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy
(z uwzględnieniem marginesu odchylenia realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 4
powyżej), Sprzedawca zostanie obciążony opłatą za niedostarczoną energię zgodnie
z ust. 6.
Opłata za niedostarczoną energię (O_NE) w danym okresie rozliczeniowym jest
naliczana Sprzedawcy przez Kupującego wyłącznie w przypadku, jeżeli ilość Energii
Elektrycznej wytworzonej przez Sprzedawcę będzie mniejsza od ilości oszacowanej
i określonej w Załączniku nr 1 (z uwzględnieniem marginesu odchylenia realizacji
Umowy wskazanego w ust. 4) oraz średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na
Rynku Bilansującym w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż średnia
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ważona cena wynikająca z Ofert(y), na podstawie których/ej realizowane są dostawy
Energii Elektrycznej. Opłata za niedostarczoną energię będzie naliczana zgodnie
z poniższym wzorem:
O_NE=((1-m) × (EK-Ew)) × (CRBS-CK) × (1 + M/100%)
gdzie:
O_NE – opłata za niedostarczoną energię [zł]
Ew – ilość Energii Elektrycznej wyprodukowanej przez Sprzedawcę w Instalacji OZE
[MWh]
EK – ilość Energii Elektrycznej wynikająca z przyjętych(ej) Ofert(y) [MWh]
m – margines odchylenia realizacji Umowy [-]
M - marża Kupującego [%]
CRBS – średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na Rynku Bilansującym
dla danego okresu rozliczeniowego [zł/MWh]
CK - średnia ważona cena z przyjętych/ej Ofert(y) [zł/MWh]
7.

Cena Energii Elektrycznej uwzględnia również wynagrodzenie z tytułu nabycia
Gwarancji Pochodzenia niezależnie od tego czy Kupujący złożył wniosek zgodnie z § 1
ust. 8 Umowy.

§5
1. Rozliczenia za sprzedaną Energię Elektryczną i powiązane Gwarancje Pochodzenia wraz
z usługą bilansowania handlowego będą odbywać się w okresach rozliczeniowych
ustalanych na zasadach określonych w OWU, na podstawie danych pomiaroworozliczeniowych pozyskanych przez Kupującego od OSD przy zastosowaniu ceny
określonej w § 4 Umowy.
2. Szacowana ilość Energii Elektrycznej wytworzonej w Instalacji OZE i podlegająca
zakupowi przez Kupującego w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy została
szczegółowo określona w Załączniku 1 do Umowy.
3. Faktury z tytułu powyższych rozliczeń będą wystawiane na zasadach określonych w § 4
i § 6 poniżej.
4. Faktury VAT będą wystawiane z dołu, po zakończeniu danego cyklu rozliczeniowego,
w terminie do 15 dni od otrzymania przez Kupującego odczytów układów pomiaroworozliczeniowych od OSD.
5. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ilością sprzedanej Energii Elektrycznej
wskazanej na fakturze VAT z ilością rzeczywiście wytworzonej i wprowadzonej do sieci
OSD Energii Elektrycznej przez Sprzedawcę, zostanie dokona korekta wystawionej
faktury VAT poprzez wystawienie faktury VAT-korekta. Korekty będą wystawiane w trybie
korekty miesiąca m+2, m+4, m+15 liczonych od zakończenia danego cyklu
rozliczeniowego.
6. Faktury VAT i VAT-korekta, o których mowa w ust. 3-5 Sprzedawca będzie wysyłać
elektronicznie na adres e-mail: e-faktura@pgbiogaz.pl z zastrzeżeniem ust. 3.
7. Termin płatności za rozliczenia wskazane w ust. 3-5 ustala się na 17 dni od daty
wystawienia faktury VAT i faktury VAT-korekta.
8. Wszystkie faktury VAT i faktury VAT-korekta będą wysyłane przez Strony elektronicznie
na adres e-mail wskazany w § 7 ust 7 i 8 z uwzględnieniem ewentualnej akceptacji
stosowania faktur elektronicznych, o której mowa w Załączniku nr 3 do Umowy.
9. Strony są uprawnione do rozliczania wzajemnych należności poprzez potrącenie swojej
wierzytelności z wierzytelności drugiej Strony. Strona uprawniona jest upoważniona
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do zaliczania wpłat dokonywanych przez Stronę zobowiązaną w sposób przez siebie
ustalony i w tym zakresie wyłączony został art. 451 KC.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

§ 61
Sprzedawca niniejszym upoważnia Kupującego do wystawiania faktur, faktur
korygujących oraz ich duplikatów, w imieniu i na rzecz Sprzedawcy w okresie
obowiązywania Umowy Sprzedaży oraz jeden miesiąc po jej ustaniu, w zakresie
sprzedaży Energii Elektrycznej wraz z usługą bilansowania, a Kupujący upoważnienie
to przyjmuje.
Kupujący oświadcza, że:
a) w ramach udzielonego upoważnienia zobowiązuje się do wystawienia faktur, faktur
korygujących i ich duplikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; wyżej
wymienione dokumenty winny posiadać informację „samofakturowanie”,
b) zobowiązuje się wystawiać i przesyłać do Sprzedawcy dokumenty księgowe
wskazane w pkt a) powyżej nie później niż do 7-go dnia po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, o którym mowa w Umowie, na adres e-mailowy wskazany
w § 7 ust. 7.
Jeżeli Sprzedawca w okresie 2 dni roboczych od daty otrzymania wystawionych przez
Kupującego, w imieniu i na jego rzecz, faktur, faktur korygujących i ich duplikatów,
na adres e-mail, o którym mowa w ust. 2 pkt b) powyżej nie zgłosi sprzeciwu, stanowi
to jednocześnie zatwierdzenie poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego
tych czynności.
Wszelkie opłaty związane ze świadczeniem powyższej usługi „samofakturowania” są
zawarte w tabeli marż Kupującego, która stanowi Załącznik nr 1 do OWU i będą
rozliczane przez Strony w ramach każdorazowo wystawianych faktur VAT z tytułu
rozliczenia zawartej Umowy Sprzedaży.
Sprzedawca oświadcza, że (do wyboru w zależności od kontrahenta)
a) jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT
b) korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT – zwolnienie podmiotowe na
podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2021 poz. 685, z późn.zm.)
c) stawka opodatkowania zgodnie z przedmiotem opodatkowania
Rachunek bankowy Sprzedawcy, na który Kupujący będzie uciszał należności z tytułu
Umowy - ______________________________.
Sprzedawca poinformuje natychmiastowo Kupującego o każdej zmianie w zakresie
ust 5 i 6 powyżej.

§7
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia a jej realizacja w zakresie zakupu Energii
Elektrycznej następuje po skutecznym rozwiązaniu umowy z dotychczasowym
kupującym dla danego/nych PPE i zmianą POB, lecz nie wcześniej niż z dniem wejścia w
życie umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 2 ust. 5.
2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony ……………………………… miesięcy, tj. od dnia
…………………………………… do dnia ………………………………………, przy czym upływ tego okresu nie wpływa
na realizację dostaw Energii Elektrycznej realizowanych na podstawie Ofert(y)
oraz powiązanych z tą Energią Elektryczną Gwarancji Pochodzenia. Po upływie okresu
obowiązywania Umowy, ulega ona automatycznie przedłużeniu na czas nieoznaczony,
1

Opcjonalnie - jeśli nie obowiązuje skreślić
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3.

4.

5.

6.

7.

chyba że Sprzedawca lub Kupujący złożą oświadczenie o jej wypowiedzeniu, nie później
niż na dwa miesiące przed upływem okresu obowiązywania Umowy.
*lub/ 2 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony umożliwiający realizację
zobowiązań Stron, tj. nie wcześniej niż od dnia: ………………………………………. Umowa może zostać
rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Umowę zawarto w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi osób reprezentujących Sprzedawcę oraz Kupującego. Za datę zawarcia
niniejszej Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu
elektronicznego przez osobę reprezentującą Sprzedawcę lub Kupującego. Strony
zastrzegają także możliwość zawarcia Umowy w formie dokumentowej, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Platformy Internetowej REO.
Zmiana Umowy następuje zgodnie z postanowieniami OWU, z tym, że zmiana
Załącznika nr 1 nie wymaga zmiany Umowy. Załącznik nr 1, w tym w szczególności
Tabela 1 (na wniosek Sprzedawcy) i Tabela 3, będzie na bieżąco aktualizowany przez
Kupującego i przekazywany Sprzedawcy.
Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym odbywać się będzie
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy Internetowej REO dostępnej
pod adresem www.reo.pl.
Kontakt z Kupującym w sprawie realizacji Umowy jest możliwy za pośrednictwem
Platformy
Internetowego
REO,
dostępnej
pod
adresem
www.reo.pl
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: sprzedaz@reo.pl.
Dane kontaktowe Sprzedawcy:
 imię i nazwisko:
 adres e-mail:
 adres e-mail do wysyłania faktur:
 telefon:
§8

1. Wszystkie postanowienia, jak i fakt jej zawarcia objęte są poufnością („Informacje
poufne”) i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione przez Strony osobom trzecim
z wyjątkiem pracowników oraz osób działających w imieniu i na rzecz Stron
(„Przedstawiciele Stron”).
2. Informacje poufne mogą być ujawnione Przedstawicielom Stron wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji Umowy, po uprzednim pouczeniu, że dana informacja
jest poufna. Strony ponoszą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym
udostępniono informacje poufne zgodnie z niniejszym paragrafem.
3. Do informacji poufnych nie zalicza się informacji, które:
a) zostały już ujawnione lub będą podane do publicznej wiadomości w trybie
niepowodującym naruszenia obowiązku zachowania poufności;
b) muszą zostać ujawnione przez Stronę na mocy powszechnie obowiązujących
przepisów, w szczególności w związku z obowiązkiem raportowania wynikającym
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia
25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku
energii wraz z aktami wykonawczymi (Dz.U. UE L 326/1 - REMIT), wezwania przez sąd

2

Niepotrzebne skreślić
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lub inny organ administracyjny na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów;
c) były już znane Stronom lub Przedstawicielom Stron albo stały się znane z innych
źródeł bez zobowiązania do zachowania tajemnicy;
d) zostały niezależnie uzyskane przez Strony bądź Przedstawicieli Stron w trybie
niepowodującym naruszenia zapisów niniejszego paragrafu;
e) są ujawniane przez jedną ze Stronę na podstawie zgody drugiej Strony;
f) są ujawnione OSD w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy.
4. Naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przez jedną ze Stron upoważnia
do żądania przez Stronę poszkodowaną odszkodowania w wysokości odpowiadającej
wartości rzeczywistej szkody poniesionej przez Stronę poszkodowaną.
5. Zachowanie zobowiązania do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy oraz przez 2 lata od dnia
jej rozwiązania/wygaśnięcia.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz przepisy
wykonawcze, które na ich podstawie i w ich wykonaniu zostały wydane.
2. Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy sąd
powszechny dla Kupującego.
3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami
OWU rozstrzyga treść postanowień Umowy.
4. Podpisując
Umowę,
Sprzedawca
akceptuje
treść
Regulaminów
Serwisu
informatycznego dostępnego pod adresem www.reo.pl, Polityki prywatności oraz innych
oświadczeń niezbędnych do prawidłowego założenia Konta w Systemie Internetowym
oraz zawarcia niniejszej Umowy.
§ 10
1. Integralną część Umowy stanowią:
a) Załącznik 1 – Opis Instalacji Odnawialnego Źródła Energii,
b) Załącznik 2 - Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej z Instalacji
Odnawialnego Źródła Energii „OWU”,
c) Załącznik 3 – Dokument akceptacji faktur elektronicznych,
d) Załącznik 4 – Pełnomocnictwo.
2. Zawierając Umowę Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje treść Umowy
oraz dokumentów wymienionych w ust. 1.
SPRZEDAWCA
(czytelny podpis, pieczęć)

KUPUJĄCY
(czytelny podpis, pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI ODNAWIALNEGO
ŹRÓDŁA ENERGII
NR ….../……/2022

1.

Wykaz Instalacji Odnawialnego Źródła Energii objętych Umową
Moc
Dane adresowe
Dystrybutor
instalacji
Nr PPE
Typ Instalacji OZE
Instalacji OZE
(OSD)
[kW]

2. Szacowana ilość Energii Elektrycznej wytwarzanej
w Instalacji OZE w rozbiciu na okresy rozliczeniowe
Okres m-c
Ilość Energii
Elektrycznej
[MWh]

sty.XX

lut.XX

mar.XX

kwi.XX

maj.XX

cze.XX

lip.XX

sie.XX

przez

wrz.XX

Sprzedawcę

paź.XX

lis.XX

gru.XX

3. Wykaz Ofert realizowanych w ramach Umowy:

Okres, którego
dotyczy Oferta

Ilość Energii
Elektrycznej w okresie
obowiązywania Oferty
[MWh]

SPRZEDAWCA
(czytelny podpis, pieczęć)

Miesięczna
ilość Energii
Elektrycznej
[MWh]

Cena netto
[zł/MWh]

Instalacja
OZE

KUPUJĄCY
(czytelny podpis, pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK 3
DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI ODNAWIALNEGO
ŹRÓDŁA ENERGII
NR ….../……/2022

Kupujący
Reo.pl Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Sprzedawca
………………………………….
………………………………….
………………………………….

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR
PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszym akceptujemy wystawianie i przysłanie przez Kupującego faktur VAT w formie
elektronicznej, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku
od towarów i usług (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. Nr 2174 z późn.zm).
Sprzedawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej na następujący
adres e-mail: e-faktura@pgbiogaz.pl z adresu/ów e-mail:
 ………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………… (proszę wpisać adres email)
W przypadku zmiany danych zawartych w tym dokumencie Sprzedawca zobowiązuje
się do niezwłocznego przekazania aktualnych danych (na adres e-mail: reo@reo.pl).
Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić
w drodze dokumentowej lub elektronicznej (na adres e-mail: reo@reo.pl).

SPRZEDAWCA
(czytelny podpis i pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI ODNAWIALNEGO
ŹRÓDŁA ENERGII
NR ….../……/2022
PEŁNOMOCNICTWO
………………………………………………….……….…… z siedzibą w …………………………………. przy ul. ……………………………………..,
NIP: …………………………….…….., reprezentowana przez:
1.

…………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………….
Ja/My niżej podpisany(ni) niniejszym ustanawiam(y)
Reo.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sądowego, KRS: 0000953880, NIP: 5213956475, REGON: 521277758
Swoim/naszym pełnomocnikiem i upoważniam(y) do samodzielnego podejmowania
następujących czynności:
1. Zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej
z Reo.pl Sp. z o.o. umowy sprzedaży energii elektrycznej.
2. Złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas
obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.
3. Lub złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży
energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii
elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu Sprzedawcy
energii elektrycznej.
4. Zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zgłoszenia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej o której mowa
w pkt. 1, z możliwością zmiany grupy taryfowej i/lub mocy umownej, w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenia
zmiany sprzedawcy.
5. Złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o terminowej zapłacie należności za usługi
dystrybucyjne świadczone przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
6. Uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze,
dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas
obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.
7. Powiadomienia właściwego OSD o zmianie Podmiotu Odpowiedzialnego
za Bilansowanie Handlowe (POB).
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Pełnomocnictwo dotyczy następującego punktu / następujących punktów poboru
energii:
Moc
Dane adresowe
Dystrybutor
Nr PPE/FPP
Grupa
Umown
punktu odbioru
(lokalny OSD)
lub nr licznika
Taryfowa
a [kW]

Jednocześnie oświadczam(y), iż posiadam(y) tytuł prawny do powyższego punktu poboru
w postaci ……………………………………………………..
Pełnomocnik jest umocowany do ustanawiania dalszych pełnomocników.
Mocodawca zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa z uwagi na treść
łączącego Mocodawcę i Reo.pl Sp. z o.o. stosunku prawnego.
Podpis Klienta
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