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OGÓLNE WARUNKI UMOWY
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
§ 1. Definicje
Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają:
1. „Awaria w Systemie Elektroenergetycznym” - warunki w sieci przesyłowej lub/i dystrybucyjnej
i taki ich stan, który wpływa lub z dużym prawdopodobieństwem może wpływać na zdolności
KUPUJĄCEGO do odbioru od SPRZEDAJĄCEGO Energii Elektrycznej, lub zdolności Sprzedającego
do dostarczenia Energii Elektrycznej KUPUJĄCEMU, który zagraża lub z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać bezpieczeństwu osób lub urządzeń lub bezpieczeństwu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
2. „Energia Elektryczna” - energia elektryczna czynna będąca przedmiotem sprzedaży zgodnie
z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, rozliczana w Miejscu Odbioru,
3. „Miejsca Odbioru” - punkty w sieci dystrybucyjnej, w których następuje dostarczenie Energii Elektrycznej, określone w Umowach o Świadczenie Usług Dystrybucji, zawartych pomiędzy Kupującym
a właściwymi OSD, określonymi szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy,
4. „Okres Rozliczeniowy” - okres od godziny 0.00 pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do
godziny 24.00 ostatniego dnia tego miesiąca, w którym zgodnie z Umową ma być dokonywana
sprzedaż Energii Elektrycznej,
5. „OSD” – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym
połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi, do którego sieci jest KUPUJĄCY przyłączony
i z którym ma podpisaną umowę o Świadczenie Usług Dystrybucji,
6. „OSP” – Operator Systemu Przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję
na przesyłanie energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym
elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatacje, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń
z innymi systemami elektroenergetycznymi – PSE Operator S.A. z siedzibą w: Konstancin Jeziorna,
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna,
7. „Rynek Bilansujący” - część rynku konkurencyjnego, na którym dokonywane są przez OSP rozliczenia usług, zapewniające stałe równoważenie bilansu energii elektrycznej w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym, ciągłość, niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej, realizowane
na podstawie zgłoszonych umów sprzedaży energii elektrycznej i ofert bilansujących na każdą
godzinę doby,
8. „System Elektroenergetyczny” – sieci wraz z przyłączonymi do nich instalacjami do wytwarzania
lub pobierania energii elektrycznej, współpracujące na zasadach określonych w dokumentach,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. g i f Umowy, zdolne do trwałego utrzymywania określonych
parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej oraz spełniania
warunków obowiązujących we współpracy z innymi połączonymi systemami,
9. „Siła Wyższa” – wystąpienie nagłych okoliczności pozostających poza racjonalną kontrolą Strony
powołującej się na jej wystąpienie („Strona Dotknięta Siłą Wyższą”), które zaistniały niezależnie
od woli Stron w okolicznościach przez Strony nieprzewidzianych, uniemożliwiające wykonanie
Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, za które Strony odpowiedzialności nie
ponoszą i któremu nie można było zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami Siły Wyższej są w szczególności:
a. klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan,
b. wprowadzenie aktów władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga,
blokady itd.,
c. działania wojenne, akty sabotażu,
d. strajki powszechne (za wyjątkiem strajków u Stron) lub inne niepokoje społeczne w tym publiczne demonstracje, lokauty.
10. „Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji” - oznacza odrębną umowę o świadczenie na rzecz Kupującego usług dystrybucji w zakresie dostawy energii elektrycznej zawartą przez KUPUJĄCEGO
z OSD, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. c Umowy,
11. „URB” – podmiot, który ma zawartą umowę przesyłową z OSP oraz umowy dystrybucyjne z OSD do
sieci, do których przyłączone są Miejsca Odbioru, który w ramach swojej Jednostki Grafikowej jest
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe KUPUJĄCEGO na Rynku Bilansującym,
12. „CROs” – cena rozliczeniowa odchylenia sprzedaży na rynku bilansującym.
13. „CROz” – cena rozliczeniowa odchylenia zakupu na rynku bilansującym.
14. „URD” – Uczestnik Rynku Detalicznego, tj. użytkownik systemu, którego urządzenia lub instalacje są
przyłączone do sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem Rynku Bilansującego będący wytwórcą
energii albo odbiorcą energii mającym prawo wyboru sprzedawcy.
15. „IRiESD” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
16. „IRiESP” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.
17. „OWU” – niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej.
Pojęcia niezdefiniowane wyżej, Strony rozumieć będą zgodnie z definicjami ustalonymi w ustawie
Prawo Energetyczne i w aktach wykonawczych do tej ustawy, a pojęcia w nich niezdefiniowane Strony
rozumieć będą zgodnie z definicjami ustalonymi w IRiESD , Regulaminie Rynku Bilansującego Energii
Elektrycznej w Polsce oraz IRiESP.
§ 2. Przedmiot Umowy i Podstawowe Zobowiązania Stron
1. Przedmiotem Umowy, jest sprzedaż Energii Elektrycznej dokonywana przez SPRZEDAJĄCEGO na
rzecz KUPUJĄCEGO w okresie obowiązywania Umowy i na warunkach określonych w Umowie oraz
OWU, lecz nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej pomiędzy KUPUJĄCYM i jego dotychczasowym sprzedawcą, oraz po uzyskaniu przez
SPRZEDAJĄCEGO możliwości pełnienia funkcji URB dla KUPUJĄCEGO.
2. Sprzedający zobowiązuje się względem KUPUJĄCEGO do:
a. zgłoszenia do OSP i OSD niniejszej Umowy zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentach
określonych w § 1 ust. 1 pkt. d, e, f i g Umowy,
b. dostarczania Energii Elektrycznej do Miejsc Odbioru zgodnie z warunkami Umowy,
c. przeniesienia na KUPUJĄCEGO Energii Elektrycznej w Miejscach Odbioru,
d. zapewnienia KUPUJĄCEMU dostępu do informacji o ilości energii elektrycznej pobranej
w Miejscach Odbioru KUPUJĄCEGO, w postaci raportów dobowo-godzinowych,
e. bilansowania handlowego URD w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
3. KUPUJĄCY zobowiązuje się względem SPRZEDAJĄCEGO do:
a. zgłoszenia do OSD Umowy zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentach określonych w § 1
ust. 1 pkt. c i g Umowy,
b. odbioru Energii Elektrycznej z Miejsc Odbioru, w ilościach zgodnych z postanowieniami § 3
OWU,
c. terminowej zapłaty za odebraną Energię Elektryczną.

§ 3. Ilość Dostarczonej przez Sprzedającego Energii Elektrycznej Kupującemu
Ilość dostarczonej Energii Elektrycznej w danym Okresie Rozliczeniowym będzie zgodna z ilością Energii Elektrycznej pobranej przez KUPUJĄCEGO w danym Okresie Rozliczeniowym, potwierdzoną odczytem układów pomiarowo - rozliczeniowych w Miejscach Odbioru i określona przez OSD zgodnie
z zapisami Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, o której mowa w § 1 ust. 1 lit c Umowy.
§ 4. Techniczne Warunki Dostarczania i Odbioru
1. Energia Elektryczna będzie dostarczana przez SPRZEDAJĄCEGO w Miejscach Odbioru i odbierana
przez KUPUJĄCEGO w Miejscach Odbioru.
2. KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za prawidłową eksploatację i utrzymanie urządzeń elektroenergetycznych, umożliwiających odbiór i pomiar Energii Elektrycznej w sposób ciągły i niezawodny.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować się do wymagań określonych w IRiESP oraz IRiESD,
zapewnić eksploatację urządzeń i instalacji w sposób zapewniający niezawodność współdziałania z siecią przesyłową i dystrybucyjną, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, zgodność z wymaganiami obowiązującego prawa.
4. W razie wystąpienia Awarii w Systemie Elektroenergetycznym, Strony dostosują się niezwłocznie
do poleceń właściwych służb dyspozytorskich, zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami umów,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c i pkt. e Umowy.
§ 5. Ustalanie należności
1. Cena netto za jedną MWh Energii Elektrycznej w ustalonym między stronami okresie została
określona w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Szczegółowy wykaz Miejsc Odbioru określa Załącznik nr 1 do Umowy.
3. SPRZEDAJĄCY będzie obciążać KUPUJĄCEGO, w terminach określonych w § 6 OWU, należnościami za Energię Elektryczną wyznaczonymi według poniższej formuły:
gdzie:

N SPRZEDAJĄCEGO = E * C + Oh

N SPRZEDAJĄCEGO

Należność SPRZEDAJĄCEGO za Energię Elektryczną w danym Okresie
Rozliczeniowym [zł];

C

Cena Brutto Energii Elektrycznej [zł/MWh];

E

Ilość Energii Elektrycznej zgodna z ilością Energii Elektrycznej pobraną
przez KUPUJĄCEGO w Miejscach Odbioru [MWh];

Oh

Opłata Handlowa za prowadzoną przez Sprzedawcę obsługę
handlową związaną z wystawianiem faktur i ich dostarczeniem.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy wysokość ceny
sprzedaży Energii Elektrycznej ustalona została z uwzględnieniem ponoszonych przez SPRZEDAJĄCEGO kosztów związanych z wypełnieniem wynikających z przepisów ustawy - Prawa Energetyczne (względnie przepisów wydanych w jej miejsce oraz aktualnie i w przyszłości obowiązujących przepisów wykonawczych) obowiązków dotyczących strukturyzacji energii według źródeł jej
pochodzenia, w tym zwłaszcza polegających na uzyskiwaniu przez przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się obrotem energią elektryczną i przedstawianiu do umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (certyfikaty
zielone – PMOZE_A – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.10.2012 r., Dz. U. 2012, poz. 1229),
świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej ze źródeł wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalń lub biogaz (certyfikaty fioletowe – PMMET – rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26.07.2011 r., Dz. U. 176, poz. 1052), innych świadectw pochodzenia
z kogeneracji (certyfikaty żółte lub czerwone albo inne, nowoutworzone) oraz świadectw efektywności energetycznej (certyfikaty białe – PMBG – Ustawa o efektywności energetycznej z dnia
15.04.2011 r., Dz. U. 94, poz. 551) albo uiszczaniu opłat zastępczych z tych tytułów, o których mowa
w przepisach Prawa Energetycznego. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wejścia w życie,
po zawarciu niniejszej Umowy, zmian obowiązujących przepisów, lub przepisów przewidujących
obowiązek uzyskiwania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną i przedstawiania do umorzenia innego jeszcze rodzaju lub rodzajów świadectw pochodzenia
potwierdzającego lub potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w innych źródłach energii
cena sprzedaży Energii Elektrycznej wskazana powyżej ulegnie zwiększeniu o kwotę równa kwocie opłaty zastępczej z tego tytułu lub sumie kwot opłat zastępczych z tych tytułów. Zmiana ceny
spowodowana opisanymi okolicznościami obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie właściwych przepisów, a w razie ich wejścia w życie w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego należność
SPRZEDAJĄCEGO za Energię Elektryczną sprzedaną w danym Okresie Rozliczeniowym obliczona
zostanie przy uwzględnieniu ilości Energii Elektrycznej dostarczonej przed wejściem w życie zmian
przepisów prawa oraz ilości Energii Elektrycznej dostarczonej po wejściu w życie tych zmian. Zmiana ceny sprzedaży Energii Elektrycznej dokonana w powyższy sposób nie stanowi zmiany niniejszej
Umowy i nie znajdują do niej zastosowania postanowienia § 14 OWU.
5. Jeżeli przed upływem wskazanego w § 2 ust.1 Umowy okresu, na jaki Umowa została zawarta
ulegnie ona rozwiązaniu lub wygaśnięciu, w całości lub części, z powodów leżących po stronie
KUPUJĄCEGO, w szczególności na podstawie § 10 ust. 1 pkt. a), § 10 ust. 1 pkt. b) lub § 10 ust. 1 pkt
d) OWU, KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU karę umowną, której wysokość obliczona zostanie
według następującego wzoru:
gdzie:

KEE= m * E * C

KEE

wysokość kary umownej [zł];

C

cena za jedną MWh Energii Elektrycznej określona w Załączniku nr 1 do Umowy
[zł/MWh];

m

ilość miesięcy kalendarzowych w okresie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doszło do rozwiązania lub
wygaśnięcia Umowy, do ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy,
określonego w § 2 ust. 1 Umowy;

E

średniomiesięczne zużycie Energii Elektrycznej obliczone jako średnia arytmetyczna zużycia Energii Elektrycznej przez KUPUJĄCEGO w ciągu ostatnich
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3 miesięcy poprzedzających rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy; w przypadku,
gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nastąpi przed upływem 3 miesięcy
od dnia jej zawarcia, średniomiesięczne zużycie, o którym mowa powyżej, zostanie obliczone jako iloraz prognozowanego zużycia wskazanego w Załączniku nr 1
do Umowy [MWh] i liczby miesięcy w okresie od dnia rozpoczęcia sprzedaży Energii
Elektrycznej określonego w § 2 ust. 1 Umowy do ostatniego dnia okresu jej obowiązywania, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.

§ 6. Zasady Rozliczeń Finansowych
1. Zasady wystawiania faktur i płatności są następujące:
Do 7 (siedmiu) dni od zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego, Sprzedający wystawi
i dostarczy Kupującemu fakturę VAT za sprzedaną w takim okresie Energię Elektryczną, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 OWU. Kupujący ureguluje należność określoną w tej fakturze w
terminie
dni od dnia wystawienia faktury pod warunkiem doręczenia faktury Kupującemu
przed terminem płatności.
2. Do każdej faktury SPRZEDAJĄCY załączy specyfikację określającą ilości Energii Elektrycznej pobranej w poszczególnych Miejscach Odbioru oraz wysokości należności z tego tytułu.
3. W celu umożliwienia terminowej zapłaty należności SPRZEDAJĄCY prześle KUPUJĄCEMU fakturę
VAT w dniu wystawienia na faks oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail.
4. W przypadku, gdy niezbędne będzie korygowanie należności SPRZEDAJĄCY wystawi faktury VAT
Korekta. Płatności realizowane będą w ciągu 14 (czternastu) dni od daty wystawienia ww. faktur.
5. Płatności za Energię Elektryczną KUPUJĄCY będzie dokonywać przelewem na rachunek bankowy
SPRZEDAJĄCEGO wskazany na fakturach VAT.
6. Za termin zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego SPRZEDAJĄCEGO.
7. W przypadku przekroczenia terminu płatności SPRZEDAJĄCY ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
8. SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
9. KUPUJĄCY oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
§ 7. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy
1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
szkody powstałe w związku z realizacją Umowy, jeżeli wynikają one z okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym, gdy zostały one spowodowane działaniem lub zaniechaniem OSD lub też jakiejkolwiek osoby działającej w imieniu lub na rzecz OSD.
2. Dostarczanie Energii Elektrycznej do KUPUJĄCEGO może być wstrzymane zgodnie z przepisami Prawa energetycznego, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności przez
SPRZEDAJĄCEGO.
§ 8. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
z powodu działania Siły Wyższej
1. Jeżeli na skutek działania Siły Wyższej którakolwiek ze Stron nie będzie w stanie całkowicie lub częściowo wypełnić zobowiązań wynikających z Umowy, a Strona ta wypełniła zobowiązania określone
w ust. 2 poniżej, wówczas przyjmuje się, iż Strona Dotknięta Siłą Wyższą nie dopuściła się naruszenia
swoich zobowiązań i zostanie ona zwolniona z wykonania tych zobowiązań w takim zakresie i przez
taki okres, w jakim wykonanie tych zobowiązań będzie niemożliwe z powodu działania Siły Wyższej.
Strona Dotknięta Siłą Wyższą nie będzie zobowiązana do zapłaty żadnego odszkodowania.
2. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu Siły Wyższej, Strona Dotknięta Siłą Wyższą
powiadomi o tym drugą Stronę oraz, o ile będzie to wówczas możliwe, przedstawi jej wiążące
oszacowanie, co do tego, w jakim stopniu i jak długo nie będzie w stanie wypełniać swoich
zobowiązań. Strona Dotknięta Siłą Wyższą dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu ograniczenia skutków działania Siły Wyższej, a w okresie jej występowania będzie dostarczać drugiej
Stronie odpowiednio uaktualniane informacje, pod warunkiem, iż będą one dostępne, na temat
zakresu i spodziewanego okresu występowania niemożności realizacji zobowiązań umownych.
§ 9. Przekazywanie informacji
1. Informacje techniczne i/lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku
z realizacją Umowy oraz inne informacje, jeśli Strona je przekazująca zastrzegła w formie pisemnej,
iż mają one charakter poufny, nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani
ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 1 roku po
jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
2. Postanowienia zawarte w ust.1, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron
w ujawnianiu informacji, jeżeli druga Strona wyrazi na to na piśmie zgodę lub informacja ta należy
do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na
celu dochowanie zobowiązania określonego w ust. 1 powyżej przez jej pracowników i ewentualnych podwykonawców.
§ 10. Rozwiązanie Umowy
1. Umowa może być rozwiązana przez SPRZEDAJĄCEGO ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie oświadczenia skierowanego do KUPUJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w przypadku, gdy:
a. KUPUJĄCY narusza postanowienia Umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego mu przez SPRZEDAJĄCEGO do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego
jednakże niż 30 dni;
b. zostanie wniesiony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku KUPUJĄCEGO;
c. koncesja SPRZEDAJĄCEGO na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości
wykonania przez SPRZEDAJĄCEGO postanowień Umowy;
d. KUPUJĄCY zalega z zapłatą za nabytą Energię Elektryczną o więcej niż dwadzieścia jeden dni
po upływie terminu płatności, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez KUPUJĄCEGO ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie oświadczenia skierowanego do SPRZEDAJĄCEGO w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku, gdy:
a. SPRZEDAJĄCY narusza postanowienia Umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego mu przez KUPUJĄCEGO do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni;
b. zostanie wniesiony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
SPRZEDAJĄCEGO,
c. koncesja SPRZEDAJĄCEGO na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości
wykonania przez SPRZEDAJĄCEGO postanowień Umowy.
3. Umowa wygasa:
a. w całości - w przypadku cofnięcia koncesji SPRZEDAJĄCEGO na prowadzenie działalności
w zakresie obrotu energią elektryczną,
b. w odpowiedniej części, tj. w zakresie dostawy Energii Elektrycznej do danego Miejsca Odbio-

ru, z dniem utraty mocy obowiązującej - z jakichkolwiek powodów - danej Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji.
4. W razie utraty przez KUPUJĄCEGO tytułu prawnego do któregokolwiek z Miejsc Odbioru, do
których dostarczana jest Energia Elektryczna przez SPRZEDAJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym jedynie w części dotyczącej dostarczania i sprzedaży
Energii Elektrycznej do Miejsca Odbioru, w odniesieniu do którego KUPUJĄCY utracił tytuł prawny,
zaś w pozostałym zakresie Umowa będzie nadal wiązać Strony. Oświadczenie o rozwiązaniu
Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Okres obowiązywania Umowy
1. Okres obowiązywania Umowy określa § 2 ust. 1 Umowy.
§ 12. Rozstrzyganie sporów
1. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy lub z niej wynikającego,
Strony dołożą starań w celu rozwiązania go w drodze negocjacji w ciągu 30 (trzydziestu) dni od
daty zaistnienia sporu.
2. W razie nie rozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwości ogólnej, chyba, że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do właściwości Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
§ 13. Ustalenia organizacyjne
1. W bieżących kontaktach między KUPUJĄCYM oraz SPRZEDAJĄCYM związanych z realizacją
Umowy, Strony reprezentują osoby wskazane w Załączniku nr 4 do Umowy Strony zobowiązują się
do bieżącej aktualizacji danych kontaktowych, co jednak nie stanowi zmiany Umowy.
2. Reprezentanci Stron, nie mają prawa zmieniania, rozwiązania lub wypowiedzenia niniejszej
Umowy, ani prawa zaciągania zobowiązań czy też rozporządzania prawami w imieniu którejkolwiek ze Stron Umowy.
3. Strony zobowiązują się do:
a. wzajemnego przekazywania informacji o powstaniu awarii lub okoliczności stanowiących Siłę
Wyższą, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy,
b. zachowania odpowiedniej formy przekazywania danych, informacji, opinii, dokumentów
i wniosków, o których mowa w Umowie.
§ 14. Utrzymanie zobowiązań wynikających z Umowy
1. Strony, kierując się dobrą wiarą, celami Umowy i uzasadnionym interesem każdej ze Stron zobowiązują się do przyjęcia nowej ceny netto za Energię Elektryczną w sytuacji zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa powodujących zmiany cen Energii Elektrycznej na rynku,
a w szczególności zmiany w zasadzie naliczania podatku akcyzowego od Energii Elektrycznej.
2. Jeżeli Strona nie akceptuje nowej ceny energii elektrycznej, może, w terminie 30 (trzydziestu) dni
od daty wprowadzenia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących
zmiany cen Energii Elektrycznej na rynku, rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wystąpienie lub istnienie sporów związanych z Umową oraz zgłoszenie wniosku o renegocjacje
Umowy nie zwalnia Stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 15. Cesja praw i obowiązków na osobę trzecią
1. Przeniesienie praw i obowiązków jednej Strony, wynikających z Umowy, na osobę trzecią, wymaga
zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 16. Korespondencja
1. Wszelka korespondencja pisemna pomiędzy Stronami prowadzona w związku z realizacją Umowy
kierowana będzie na adresy wskazane we wstępie w Umowie.
2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez drugą Stronę. W razie braku powiadomienia o zmianie
adresu pisma skierowane do Strony, która nie wykonała obowiązku powiadomienie o zmianie,
uznawane będą w stosunkach pomiędzy Stronami jako doręczone prawidłowo z chwilą ich
dostarczenia pod dotychczasowy adres.
3. Dla swej ważności dokumenty te winny być: doręczone osobiście, pocztą kurierską albo listem
poleconym.
4. Korespondencja będzie uważana za doręczoną w następujących terminach: w dniu doręczenia,
jeżeli doręczenie następuje osobiście, w dniu poświadczenia odbioru od posłańca poczty kurierskiej, w dniu poświadczenia odbioru przesyłki poleconej lub w dniu jej pierwszego awizowania.
§ 17. Postanowienia końcowe
1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz aktów prawnych i dokumentów powołanych w § 1 Umowy.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy lub OWU okaże się nieważne lub nieskuteczne w jakimkolwiek zakresie, to fakt ten nie będzie miał wpływu na pozostałą część Umowy, o ile z okoliczności nie będzie wynikać, że bez takich nieważnych lub nieskutecznych postanowień Umowa nie
zostałaby zawarta. Jednakże Strony niezwłocznie, w dobrej wierze, podejmą negocjacje w celu
zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, które na
tyle, na ile to możliwe w danych okolicznościach, osiągnie skutek, który miał być osiągnięty przez
nieważne lub nieskuteczne postanowienie.
4. Zaniechanie przez Stronę domagania się ścisłego przestrzegania jakiegokolwiek postanowienia
Umowy lub OWU w jakichkolwiek okolicznościach nie będzie uważane za zrzeczenie się uprawnień i nie pozbawi takiej Strony prawa późniejszego domagania się ścisłego przestrzegania tego
postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy lub OWU. Brak lub opóźniona realizacja przez Stronę jakichkolwiek uprawnień, upoważnień lub przywilejów przyznanych
Umową lub OWU, ani też jakakolwiek praktyka, która utrwaliłaby się pomiędzy Stronami nie może
być uważana za zrzeczenie się uprawnień tych podmiotów, jak również jakakolwiek jednorazowa
lub częściowa realizacja prawa, upoważnienia lub przywileju wynikającego z Umowy lub OWU nie
uniemożliwia jednoczesnej lub późniejszej realizacji jakiegokolwiek innego prawa, upoważnienia
lub przywileju. Jednorazowa zgoda na naruszenie jakiegokolwiek wyraźnego lub dorozumianego
warunku Umowy lub OWU nie będzie stanowić zgody na dalsze naruszenia.
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