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ANEKS Nr …………….. 
DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ NR……………………………. 

 
 

W dniu ……………………………………. 2020 roku  we Wrocławiu pomiędzy Odbiorcą : 
Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko  

Osoby reprezentujące podmiot - funkcja  

Adres siedziby (zameldowania)  

Wpisana  do / zarejestrowana  w CEIDG [Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej] z dn. nr/ KRS [Krajowy Rejestr Sądowy]  pod nr  

NIP  REGON  PESEL*  

Telefon  Telefon kom.  Adres e-mail  

Adres do korespondencji:   
przy zawieraniu Umowy Odbiorca działa osobiście / jest reprezentowany przez Pełnomocnika*  

Pełnomocnik Odbiorcy – Imię i nazwisko  

Działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia: Pełnomocnictwo dołączone do UK 

PESEL  

 a Sprzedawcą 

Nazwa podmiotu (imię i nazwisko) Zael-Energo Sp. z o.o. 

Osoby reprezentujące podmiot - funkcja Andrzej Balsewicz - Prezes Zarządu 

Adres siedziby  53-610 Wrocław ul. Góralska 24 

Adres do korespondencji 53-439 Wrocław ul.Grabiszyńska 163 p.510 

Strona internetowa www.zael.com.pl 

NIP 8942824490 REGON 020042514 KRS Nr 0000230403 

Telefon 71 354 62 23 Telefon kom. 
512 186 662 - BOK  

503 074 690 - BIURO 
Adres e-mail 

bok@zael.com.pl  
energo@zael.com.pl 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE  603 501 014 ; 603 501 019 

zwanym dalej Zael-Energo, łącznie zwane Stronami,  
 

zawarty Aneks nr do Umowy Kompleksowej nr z dnia , zwaną dalej Umową o następującej treści: 

§1 
Zważywszy, że: 
1. Odbiorca oraz Sprzedawca są Stronami Umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej ; 
2. Odbiorca jest Prosumentem w rozumieniu Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2016, poz.925 z późn.zm.), dalej jako „Ustawa OZE” - to jest odbiorcą 

końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie Umowy oraz wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w 
mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz.U. 2015.584 z późn.zm.), dalej jako „Ustawa SDG”. 

3. Zgodnie z Ustawą OZE, Sprzedawca wykonuje wobec Odbiorcy obowiązek rozliczania energii elektrycznej wytworzonej przez  Odbiorcę wyłącznie z odnawial-
nych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną Ustawą SDG, 
wprowadzonej przez Odbiorcę do sieci elektroenergetycznej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do której to sieci przyłą-
czona jest mikroinstalacja Odbiorcy, zwanego dalej OSD (dalej jako „Energia Wprowadzona”) wobec ilości energii elektrycznej pobranej do tej sieci , na zasa-
dach określonych w ustawie OZE, wskazanych powyżej.  

 
Na podstawie Aneksu Strony wprowadzają do umowy następujące zmiany: 

§2 

1.  Rozliczenie Energii Wprowadzonej z ilością energii elektrycznej pobranej z sieci OSD przez Odbiorcę (dalej jako „Energia Pobrana”) następuje w okresach rozli-
czeniowych określonych w Umowie. 

2.   Rozliczenia dokonywane są na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, przekazanych Sprzedawcy przez OSD. 

3. Rozliczeniu podlega Energia Wprowadzona nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. 
Jako datę wprowadzenia Energii Wprowadzonej przyjmuje  się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie  którego określana jest ilość Energii Wprowadzonej w 
całym okresie rozliczeniowym. 

4. Dla mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10kW, ale nie większej niż 50kW, Sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości Energii 
Wprowadzonej wobec ilości Energii Pobranej w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Dla mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 
10kW stosunek ilościowy o którym mowa w zdaniu poprzednim wynosi 1 do 0,8. 

5. Stosunki ilościowe, o których mowa w ust.4 powyżej określone są w Ustawie OZE. Zmiana tych stosunków wiąże Sprzedawcę oraz Odbiorcę od chwili wejścia w 
życie odpowiedniej zmiany Ustawy OZE. O zmianie stosunków określonych w ust.4 Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Odbiorcę w formie pisemnej. Odpo-
wiednie zastosowanie w zakresie uprawnienia Klienta do wypowiedzenia Aneksu zgodnie z zapisami OWU. 

6. Od ilości energii elektrycznej rozliczonej w sposób określony w ust.1-4, powyżej , Odbiorca nie uiszcza : 

 a) na rzecz Sprzedawcy żadnych opłat z tytułu rozliczenia 

 b) opłat za usługę dystrybucji , których wysokość zależy od ilości Energi Pobranej; opaty te są uiszczane przez Sprzedawcę na rzecz OSD.  

7. Nadwyżką ilości Energi Wprowadzonej w stosunku do ilości Energii Pobranej dysponuje Sprzedawca, w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat, o których 
mowa w ust.6. 

8. Obowiązek rozliczenia Energi Wprowadzonej z Energią Pobraną powstaje od daty wytwarzania po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji, z zastrze-
żeniem §2 ust.3 i trwa przez kolejnych 15 lat, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 roku. Przez datę wytwarzania po raz pierwszy energii elektrycznej z 
odnawialnego źródła energii rozumie się dzień, w którym energia elektryczna została po raz pierwszy wprowadzona do sieci dystrybucyjnej. 

9. Jeśli Odbiorca zakwalifikowany jest do jednej z grup taryfowych rozliczanych w strefach czasowych , rozliczenie Energii Wprowadzonej z Energią Pobraną, w 
danym okresie rozliczeniowym , następuje oddzielnie dla każdej strefy, zgodnie z zasadami opisanymi w ust.1-8. 

10.  Odbiorca ma obowiązek poinformować OSD o: 
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 a) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji Odbiorcy lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany 
tych danych; 

 b) zawieszenia trwających od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji Odbiorcy – 
w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii w mikroinstalalacji Odbiorcy.  

§3 

1.   Strony potwierdzają, że w związku z zawarciem Aneksu Grupa Taryfowa Odbiorcy, wskazana w Umowie , nie ulegnie zmianie. 

2.  Sprzedawca jest uprawniony do pobierania opłat za energię elektryczną oraz za usługi dystrybucji energii elektrycznej w wysokości określonej na podstawie 
prognozo wanego zużycia energii elektrycznej w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, na zasadach określonych 
w OWU. 

3. Aneks obowiązuje po złożeniu podpisów przez Strony, jednak nie wcześniej niż od chwili zainstalowania lub dostosowania dwukierunkowego układu pomiarowo – 
rozliczeniowego. 

4.  Warunkiem obowiązywania Aneksu jest jednoczesne obowiązywanie Umowy. Do chwili wejścia w życie Aneksu obowiązuje Umowa w dotychczasowym brzmie-
niu. 

5.  Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Aneksu obowiązują zapisy Umowy sprzed Aneksu. 

6.  Aneks zostaje automatycznie rozwiązany (bez konieczności składania oświadczeń przez Strony) z chwilą utraty przez Odbiorcę statutu Prosumenta w rozumie-
niu ustawy o OZE, w tym: 

 a) zwiększenia łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii powyżej  50 kW albo 

 b) zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji.  

§4 

1.  Określenia lub pojęcia użyte w Aneksie , o ile nie zostały odrębnie definiowane  posiadają znaczenie nadane im w Umowie lub w OWU. 

2.   Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie. 

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Aneksu, a postanowieniami Umowy lub OWU, pierszeństwo mają postanowienia Aneksu. 

4.  W przypadku zmiany przepisów , mających zastosowanie do Aneksu , postanowienia Aneksu sprzeczne z tymi zmianami tracą ważność , a w ich miejsce będą 
miały zastosowanie przepisy obowiązującego prawa. W takim przypadku Sprzedawca przedstawi Odbiorcy projekt Aneksu w brzmieniu dostosowanym do no-
wych okoliczności prawnych. 

5.  Zmiana Aneksu wymaga formy pisemnej. 

6.  Aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
Podpisy Stron 

      Odbiorca                             Zael-Energo 
 
 
 
 ………………………………………….……………                  ….….….……………….…………………………….  
    (podpis i pieczątka lub czytelny podpis)                            (podpis i pieczątka)  


