OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

„Ogólne Warunki Sprzedaży Energii Elektrycznej" (zwane
dalej Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS) stanowią
integralną część Umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i określają
szczegółowe zasady sprzedaży energii elektrycznej, warunki
rozliczeń oraz prawa i obowiązki Stron.
Ogólne Warunki Sprzedaży w szczególności uwzględniają
postanowienia:
2.1
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
Energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn.
zm.) (Ustawa) wraz z przepisami wykonawczymi,
2.2
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.),
2.3
Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 43 z późn. zm.)
(dalej Ustawa o podatku akcyzowym),
2.4
Umowy,
2.5
Koncesji Sprzedawcy na obrót energią elektryczną.
§2

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Definicje
13.
Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży oraz w Umowie sprzedaży
energii elektrycznej pojęcia oznaczają:

na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron.
Dane pomiarowe - dane zużycia energii elektrycznej
przekazywane przez OSD, na podstawie których następuje
rozliczenie energii elektrycznej zużytej przez Klienta w ramach
Umowy.
PPE - punktu poboru, do którego dostarczana jest energia
elektryczna wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy.
Umowa - odpłatna Umowa sprzedaży energii elektrycznej
zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której niniejsze
Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią Integralną część.
Taryfa OSD - zbiór stawek opłat oraz warunków ich
stosowania opracowany przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego i wprowadzony do stosowania, jako
obowiązujący dla określonych w nim Klientów, w trybie
określonym Ustawą, po zatwierdzeniu go decyzją Prezesa
URE.
Taryfa Sprzedawcy - zbiór cen i stawek opłat (netto) oraz
warunków ich stosowania opracowany przez Sprzedawcę i
wprowadzony do stosowania dla określonych w nim klientów,
zgodnie z Umową. Taryfa Sprzedawcy jest dostępna na
stronie internetowej Sprzedawcy.
Odbiorca przemysłowy - odbiorca końcowy wskazany na liście
lub listach odbiorców przemysłowych ogłoszonych przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Ustawa OZE - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478)
§3

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Klient - każdy, kto kupuje energię elektryczną na podstawie
Umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Sprzedawca – Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. z
siedzibą w Niedzicy przy ul. Widokowej 1, 34-441 Niedzica.
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej,
odpowiedzialne za ruch sieciowy w elektroenergetycznym
systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci
dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami
elektroenergetycznymi, wyznaczone decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta
pomiędzy Klientem a OSD określająca prawa i obowiązki
związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Klienta usługi
dystrybucji energii elektrycznej.
IRIESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
OSD.
Siła wyższa - zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie
Umowy sprzedaży energii elektrycznej w całości lub w części,
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Prawa i obowiązki Stron związane z realizacją Umowy
1.

2.

3.

Na podstawie Umowy Sprzedawca zobowiązuje się do
sprzedaży i przeniesienia własności energii w PPE określonym
w Załączniku nr 2 do Umowy oraz prowadzenia usług
bilansowania handlowego Klienta w ramach jednostki
grafikowej Sprzedawcy lub podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe Sprzedawcy i ponoszenia kosztów
tego bilansowania.
Do realizacji Umowy w zakresie każdego PPE określonego w
Załączniku nr 2 do Umowy, konieczne jest obowiązywanie
Umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Umowa o świadczenie usług dystrybucji, określa w
szczególności:
3.1
napięcie, na jakim odbywa się pomiar pobieranej
przez Klienta energii elektrycznej,
3.2
moc umowną oraz warunki jej zmiany,
3.3
miejsce dostarczenia energii elektrycznej,
3.4
miejsce zainstalowania układu pomiaroworozliczeniowego,
3.5
własność oraz rodzaj urządzeń układów
pomiarowo-rozliczeniowych,

4.

5.

6.

3.6
grupę taryfową dystrybucyjną i warunki jej zmiany.
Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia standardów
jakościowych obsługi Klientów:
4.1
przyjmowania zgłoszeń i reklamacji od Klienta,
4.2
nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie
zasad rozliczeń i aktualnych cen.
4.3
rozpatrywania wniosków lub reklamacji Klienta w
sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie
później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia, wnioski i reklamacje oraz
udziela informacji w zakresie stosowania Umowy w formie
pisemnej, ustnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
Udzielenie informacji lub odpowiedzi na zgłoszenie, wniosek
lub reklamację następuje w takiej samej formie, w jakiej
została wniesiona, z zastrzeżeniem ust. 7.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych
obsługi klientów. Klientowi na jego wniosek przysługują
bonifikaty na zasadach przewidzianych prawem w
następującej wysokości:
6.1
za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od Klienta w wysokości 1/50 wynagrodzenia,
6.2
za nieudzielenie, na żądanie Klienta, informacji w
sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych cenach - w
wysokości 1/50 wynagrodzenia,
6.3
za przedłużenie czternastodniowego terminu
rozpatrzenia wniosku lub reklamacji Klienta w
sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi za
każdy dzień zwłoki - w wysokości 1/250
wynagrodzenia.

Poprzez wynagrodzenie rozumie się przeciętne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
złożenia przez Klienta wniosku o wypłatę bonifikaty, określone w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".
7.

8.

Sprzedawca jest obowiązany rozpatrzyć wniosek dotyczący
bonifikaty w terminie do 30 dni od dnia jego wpływu.
Wnioski, o których mowa powyżej, Klient składa w formie
pisemnej.
Klient zobowiązuje się do:
8.1
zakupu i odbioru energii elektrycznej od
Sprzedawcy w PPE określonym w Załączniku nr 2 do
Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i warunkami Umowy,
8.2
terminowego regulowania należności za zakupioną
energię elektryczną i innych należności związanych
z pobieraniem energii elektrycznej na podstawie
Umowy.
8.3
umożliwienia OSD dokonania odczytu wskazań
układu pomiarowo-rozliczeniowego,
8.4
niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o
zmianach w zakresie stanu faktycznego lub
prawnego określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.4 Umowy
pod rygorem poniesienia odpowiedzialności
odszkodowawczej w stosunku do Sprzedawcy za
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wszelkie szkody wynikłe z ewentualnych zaległości z
tytułu nieodprowadzenia albo nieterminowego
odprowadzania przez Sprzedawcę podatku
akcyzowego i związanych z tym podatkiem
dokumentów,
8.5
niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o
wszelkich zmianach celu wykorzystania energii
elektrycznej, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1.4.
Umowy,
8.6
niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o
innych niż wskazane w pkt 8.4 i 8.5 okolicznościach
mających wpływ na właściwe rozliczenie za energię
elektryczną, w tym w zakresie uzyskania, utraty lub
zmiany statusu odbiorcy przemysłowego, oraz o
zmianie grupy taryfowej określonej w umowie o
świadczenie usług dystrybucji; w przypadku, gdy
zmiana tych okoliczności będzie wymagała zmiany
Umowy, Strony zawrą odpowiedni aneks,
8.7
niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o
zmianie, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o
świadczenie
usług
dystrybucji
do
PPE
wymienionego w Załączniku nr 2 do Umowy przez
Klienta lub OSD,
8.8
wykonywania innych obowiązków nałożonych na
Klienta przepisami Ustawy wraz z aktami
wykonawczymi do tej Ustawy.
9. Planowane przez Klienta ilości kupowanej energii elektrycznej
dla PPE określonego w Załączniku nr 2 do Umowy, w okresie
obowiązywania cen energii elektrycznej określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy, są określone odpowiednio w
Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 Umowy.
§4
Zasady rozliczeń
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Do cen energii elektrycznej i stawek opłat określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy zostanie doliczony podatek od
towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy, termin płatności zostaje
przesunięty na pierwszy dzień roboczy następujący po tym
dniu lub dniach. Dniem roboczym jest każdy dzień inny niż
sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce..
W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca
będzie obciążał Klienta odsetkami ustawowymi.
Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta od obowiązku
terminowego regulowania należności za pobraną energię
elektryczną, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.
Podstawą dokonania zapłaty przez Klienta będzie faktura
wystawiona przez Sprzedawcę.
W przypadku, gdy OSD nie przekaże Sprzedawcy danych
pomiarowych dla okresu rozliczeniowego zgodnego z
postanowieniami Umowy, faktura za sprzedaż energii
elektrycznej
zostanie
wystawiona
w
wysokości

odpowiadającej zużyciu energii elektrycznej w tym okresie,
określonego przez Sprzedawcę odpowiednio:
a) dla pierwszego okresu rozliczeniowego, na
podstawie planowanego zużycia energii
elektrycznej wskazanego przez Klienta w
Załączniku nr 2 do Umowy,
b) dla okresów rozliczeniowych przypadających
na pierwsze 12 miesięcy od daty rozpoczęcia
sprzedaży (z wyłączeniem pierwszego okresu
rozliczeniowego, o którym mowa w pkt a) na
podstawie średniodobowego zużycia energii
elektrycznej
w
ostatnim
okresie
rozliczeniowym,
c) dla okresów rozliczeniowych przypadających
po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia
sprzedaży, na podstawie średniodobowego
zużycia energii elektrycznej w analogicznym
okresie roku ubiegłego,
z uwzględnieniem udokumentowanych okoliczności mających
wpływ na wielkość poboru energii elektrycznej
8. Jeżeli dane przyjęte do rozliczeń na podstawie wyliczonego
przez Sprzedawcę zużycia energii elektrycznej, o którym
mowa w ust. 7, nie będą odpowiadać rzeczywistemu zużyciu
energii elektrycznej przez Klienta, wyznaczonemu na
podstawie wskazań i danych pomiarowych pozyskanych od
OSD, Sprzedawca dokona korekty rozliczeń.
9. Określone w Załączniku nr 1 do Umowy ceny energii
elektrycznej zawierają koszty wskazane w tym załączniku.
10. Określone w Załączniku nr 1 do Umowy ceny energii
elektrycznej zawierają, podatek akcyzowy od energii
elektrycznej w wysokości określonej przepisami Ustawy o
podatku akcyzowym, która na dzień zawarcia Umowy wynosi
20,00 zł/MWh. Jeżeli Klient nie jest nabywcą końcowym w
rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym, ceny energii
elektrycznej określone w Załączniku nr 1 ulegają obniżeniu o
obowiązującą stawkę podatku akcyzowego. W przypadku
zmiany przepisów prawa w zakresie stawki podatku
akcyzowego lub podatników tego podatku, cena energii
elektrycznej określona w Załączniku nr 1 do Umowy podlega
odpowiedniej zmianie, zgodnie z postanowieniami ust 15 i 16.
11. W przypadku zmiany cen i stawek opłat w czasie trwania
okresu rozliczeniowego, ilość energii elektrycznej sprzedanej i
dostarczonej Klientowi w okresie od dnia ostatniego odczytu
do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmienionych
cen, będzie wyliczona w oparciu o średniodobowe zużycie
energii elektrycznej w tym okresie rozliczeniowym.
12. W przypadku, gdy w wyniku błędu w pomiarze lub odczycie
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych
nieprawidłowości, ilość pobranej energii elektrycznej
wykazana na fakturze nie odpowiada ilości energii
elektrycznej pobranej faktycznie, Sprzedawca dokonuje
korekty faktur. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub
okres, w którym występowały stwierdzone błędy lub
nieprawidłowości.
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13. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur jest wielkość
błędu odczytu lub wskazań układu pomiaroworozliczeniowego.
14. W przypadku powstania nadpłaty w rozliczeniu za pobraną
energię elektryczną, nadpłata podlega zaliczeniu na poczet
płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile
Klient nie zażąda jej zwrotu.
15. Określone w Załączniku nr 1 do Umowy ceny energii
elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Ustawy o
podatku akcyzowym w zakresie stawki podatku akcyzowego
lub podmiotów zobowiązanych do zapłacenia podatku
akcyzowego w zakresie energii elektrycznej (stan prawny w
zakresie podatku akcyzowego obowiązujący od dnia 1 marca
2009 roku wyznacza Sprzedawcę jako zobowiązanego do
odprowadzania podatku akcyzowego).
16. Zmiana cen energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1
do Umowy z powodu, o którym mowa w ust. 15, nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Wraz z wejściem w życie zmiany Ustawy o podatku
akcyzowym, zmianie ulegną ceny energii elektrycznej
określone w Załączniku nr 1 do Umowy, a wystawione po
dacie zmiany przepisów faktury za energię elektryczną
zostaną odpowiednio skorygowane.
17. W przypadku uzyskania, utraty lub zmiany statusu Klienta
jako odbiorcy przemysłowego, do rozliczeń za sprzedaną
energię elektryczną, stosuje się odpowiednią cenę określoną
w Załączniku nr 1 do Umowy, bez konieczności zmiany
Umowy. W przypadku, gdy w Załączniku nr 1 nie został
określony mechanizm zmiany ceny, Strony obowiązane będą
do zawarcia stosownego aneksu do Umowy. Ust. 16 zdanie
ostatnie stosuje się odpowiednio.
18. Opłata handlowa pobierana jest za każdy miesiąc w pełnej
wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło
zawarcie, wejście w życie lub rozwiązanie Umowy.
§5
Zabezpieczenia
1.

2.
3.

4.

Sprzedawca, w przypadku zalegania przez Klienta w zapłacie
za sprzedaną energię elektryczną dłuższego niż 30 dni, może
wezwać Klienta do wniesienia zabezpieczenia finansowego w
postaci kaucji pieniężnej lub nieodwołalnej, bezwarunkowej,
płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej. Inne formy
zabezpieczenia finansowego są możliwe za zgodą Sprzedawcy
wyrażoną w formie pisemnej.
Sprzedawca wezwie Klienta pisemnie listem poleconym do
wniesienia zabezpieczenia finansowego.
W wezwaniu, o którym mowa w ust. 2 Sprzedawca określi w
szczególności:
3.1 termin wniesienia zabezpieczenia,
3.2 formę zabezpieczenia,
3.3 wysokość zabezpieczenia,
3.4 okres obowiązywania zabezpieczenia.
W przypadku zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji
pieniężnej Sprzedawca zwraca zabezpieczenie wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było przechowywane.
5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Klienta
obowiązku wniesienia zabezpieczenia upoważnia Sprzedawcę
do rozwiązania Umowy sprzedaży energii elektrycznej w
trybie przewidzianym w § 8 ust. 1 pkt 1.3 OWS.
6. Sprzedawca jest zobowiązany do wykorzystywania złożonego
przez Klienta zabezpieczenia wyłącznie do pokrycia należności
i zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Klient nie może zmienić formy zabezpieczenia finansowego w
trakcie trwania okresu obowiązywania zabezpieczenia
finansowego, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie
pisemnej.
8. W przypadku wystąpienia nieterminowej płatności w trakcie
trwania okresu obowiązywania zabezpieczenia finansowego,
Sprzedawca wykorzystuje zabezpieczenie i zawiadamia o tym
Klienta. Sprzedawca przesyła zawiadomienie o wykorzystaniu
zabezpieczenia, w ciągu 3 dni roboczych od daty
wykorzystania zabezpieczenia na adres Klienta, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską.
9. Zawiadomienie o wykorzystaniu zabezpieczenia finansowego
zawiera:
9.1 oznaczenie Klienta,
9.2 datę wykorzystania zabezpieczenia Finansowego przez
Sprzedawcę,
9.3 wysokość środków pieniężnych pobranych przez
Sprzedawcę z zabezpieczenia finansowego, o którą należy
uzupełnić wysokość zabezpieczenia finansowego,
9.4 kwotę zobowiązań Klienta wynikających z Umowy,
których pokrycie nie było możliwe z ustanowionego
zabezpieczenia finansowego, którą należy wpłacić na konto
określone na fakturach.
10. Zawiadomienie Klienta, o którym mowa ust. 9 stanowi
jednocześnie
wezwanie
Klienta
do
wznowienia
zabezpieczenia w terminie 2 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia od Sprzedawcy.
11. Z dniem rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia lub z
ustaniem okresu obowiązywania zabezpieczenia Sprzedawca
zwolni zabezpieczenie finansowe pod warunkiem, iż wszelkie
zobowiązania Klienta wynikające lub związane z realizacją
Umowy, na dzień zwolnienia zabezpieczenia, zostały
uregulowane.
12. Ilekroć wyżej wymienione terminy przypadają w dniach
ustawowo wolnych od pracy, czynności określone powyżej
będą dokonywane w pierwszym dniu roboczym następującym
po tym dniu lub dniach. Dniem roboczym jest każdy dzień
inny niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§7
Zasady wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej
1.

2.

§6
Odpowiedzialność Stron
1.

Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, z tym, że odpowiedzialność
ta jest ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem
utraconych korzyści, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1-3 OWS.
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Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane niewykonaniem Umowy lub nienależytym
wykonaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie OSD oraz
spowodowanych działaniem Siły wyższej, bądź z innych
przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczoną
energię elektryczną w przypadku nie zawarcia, rozwiązania
lub wypowiedzenia przez Klienta lub OSD umowy o
świadczenie usług dystrybucji, której obowiązywanie jest
warunkiem niezbędnym w celu wykonania Umowy przez
Sprzedawcę, z uwzględnieniem § 2 ust. 4 i 5 Umowy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i
ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej spowodowanych:
4.1 działaniem Siły wyższej albo z winy Klienta lub osoby
trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
4.2 awarią w sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny
do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostarczaniu
energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia,
mienia lub środowiska,
4.3 prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu
władzy lub administracji rządowej (samorządowej)
planowanymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej,
4.4 wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub
odłączeniem Klienta od sieci dystrybucyjnej, zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczenie usług dystrybucji, o
której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1. Umowy,
4.5 brakiem świadczenia usług dystrybucji przez OSD.
Sprzedawca nie odpowiada za standardy jakościowe ani
parametry techniczne dostarczonej przez OSD energii
elektrycznej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody spowodowane wstrzymaniem dostarczania energii
elektrycznej zgodnie z § 7 OWS.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak
skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
na skutek nieprawidłowych lub błędnych danych
przekazanych przez Klienta, zawartych w Załączniku nr 2 do
Umowy.

3.

Sprzedawca może żądać od OSD wstrzymania dostarczania
energii elektrycznej w przypadku, gdy Klient zwleka z zapłatą
za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni
po upływie terminu płatności.
Wznowienie dostarczania energii
elektrycznej, po
wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn określonych w ust. 1.
następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających
jej wstrzymanie. Koszt wznowienia dostarczenia energii
elektrycznej po ustaniu okoliczności uzasadniających
wstrzymanie jej dostarczania ponosi Klient, w wysokości
określonej w Taryfie OSD, do sieci dystrybucyjnej którego jest
przyłączony PPE.
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej lub
zaprzestanie przez Klienta poboru tej energii bez rozwiązania

4.

Umowy, nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczania opłat
stałych wynikających z Załącznika nr 1 do Umowy.
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie jest
równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
§8
Zasady rozwiązywania Umowy

1.

2.
3.

Sprzedawca może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku:
1.1 rozwiązania lub nie zawarcia przez Klienta Umowy o
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o
której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy,
1.2 braku możliwości realizacji niniejszej Umowy przez
Sprzedawcę w wyniku nierozwiązania dotychczasowej
umowy, której przedmiotem była sprzedaż energii
elektrycznej do PPE wyszczególnionego w Załączniku nr 2
do Umowy,
1.3 niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta
obowiązku wniesienia zabezpieczenia,
1.4 zalegania w zapłacie za sprzedaną energię elektryczną co
najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu
płatności,
1.5 pozyskania przez Sprzedawcę informacji o złożonym
wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta.
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w
terminie uzgodnionym między Klientem a Sprzedawcą.
Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Klienta z
obowiązku zapłaty za dostarczoną energię elektryczną oraz
uiszczenia innych opłat określonych w Umowie.
§9

Skutki naruszenia lub wypowiedzenia, rozwiązania i odstąpienia od
Umowy
1.

W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy
przez Klienta po dniu jej zawarcia albo w przypadku
rozwiązania Umowy przez Sprzedawcę w trybie, o którym
mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.1-1.3 Sprzedawca, bez względu na
wysokość poniesionej przez niego szkody, może obciążyć
Klienta kwotą będącą iloczynem:
- ilości dni, jakie przypadają od dnia rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy, a w przypadku, gdy rozwiązanie lub
odstąpienie od Umowy nastąpi przed dniem rozpoczęcia
sprzedaży - od planowanego dnia rozpoczęcia sprzedaży, do
dnia planowanego zakończenia okresu obowiązywania cen
energii elektrycznej i stawek opłat określonych w Załączniku
nr 1 do Umowy,
- średniodobowego zużycia energii elektrycznej liczonego w
okresie od początku obowiązywania cen energii elektrycznej i
stawek opłat obowiązujących w dniu rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy, a w przypadku braku danych o tym
zużyciu, średniodobowego planowanego zużycia energii
elektrycznej wskazanego przez Klienta na ten okras, w
stosunku do PPE, których dotyczy rozwiązanie lub
odstąpienie,
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- stawki jednostkowej stanowiącej równowartość 25% ceny
energii elektrycznej obowiązującej w dniu rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy, a w przypadku, gdy rozwiązanie lub
odstąpienie od Umowy nastąpi przed dniem rozpoczęcia
sprzedaży - 25% ceny energii elektrycznej określonej w
Załączniku nr 1 do Umowy na dzień planowanego rozpoczęcia
sprzedaży.
Postanowienia Umowy dotyczące kwot należnych Sprzedawcy z
tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują
moc pomimo odstąpienia od Umowy. Ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
2. W przypadku opóźnienia w faktycznej dacie rozpoczęcia
sprzedaży energii elektrycznej w stosunku do planowanej, o
której mowa w Załączniku nr 1 do Umowy z powodu braku
możliwości skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie Klienta,
Sprzedawca, bez względu na wysokość poniesionej przez
niego szkody, może obciążyć Klienta kwotą będącą iloczynem
ilości dni, jakie przypadają pomiędzy planowaną datą, a
faktyczną datą rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej
oraz średniodobowego planowanego zużycia energii
elektrycznej wskazanego przez Klienta na ten okres, w
stosunku do PPE, których opóźnienie dotyczy oraz stawki
jednostkowej stanowiącej równowartość 25% ceny energii
elektrycznej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy na dzień
planowanego rozpoczęcia sprzedaży.
3. W przypadku pozyskania przez Sprzedawcę informacji o
wyborze przez Klienta innego sprzedawcy przy jednoczesnym
zaprzestaniu przez Klienta zakupu i odbioru energii
elektrycznej w okresie obowiązywania cen energii
elektrycznej i stawek opłat określonych w Załączniku nr 1 do
Umowy oraz niezłożeniu oświadczenia o jej wypowiedzeniu,
Sprzedawca, bez względu na wysokość poniesionej przez
niego szkody, może obciążyć Klienta kwotą będącą iloczynem
ilości dni, w których zakup i odbiór energii elektrycznej nie
nastąpił, do momentu skutecznego rozwiązania Umowy, w
tym w drodze jej wypowiedzenia przez Klienta lub jej
wygaśnięcia, oraz średniodobowego zużycia energii
elektrycznej liczonego w okresie faktycznej sprzedaży, a w
przypadku braku danych o tym zużyciu, średniodobowego
planowanego zużycia energii elektrycznej wskazanego przez
Klienta na ten okres, w stosunku do PPE, których brak zakupu
i odbioru dotyczy oraz stawki jednostkowej stanowiącej
równowartość 25% ceny energii elektrycznej określonej w
Załączniku nr 1 do Umowy na dzień zaprzestania zakupu i
odbioru energii elektrycznej. Ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Klient zobowiązuje się zapłacić kwotę określoną w ust. 1-3 w
ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentu księgowego na
rachunek bankowy w nim wskazany. W przypadku, gdy
rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy dotyczy niektórych
punktów poboru energii (PPE) wskazanych w Załączniku nr 2
do Umowy, kwota, o której mowa powyżej, będzie naliczana
proporcjonalnie do zakresu, w jakim Umowa została
rozwiązana lub od niej odstąpiono.
§10

Poufność
1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od
siebie przez Strony w związku z zawarciem i realizacją Umowy
oraz informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron mają
charakter poufny, w związku z czym, nie mogą być
przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w
jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy.
2. Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą
stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu
informacji podmiotom działającym w imieniu Strony przy
zawarciu, wykonaniu lub zmianie Umowy, z zastrzeżeniem
zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych
informacji oraz informacji, na ujawnienie których druga
Strona wyrazi zgodę na piśmie lub informacji należących do
informacji powszechnie znanych lub informacji, których
ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub ujawnienia informacji
spółce ZEW Niedzica S.A. ze względu na fakt posiadania przez
nią statusu spółki publicznej oraz pozycji dominującej nad
Sprzedawcą.
3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich
niezbędnych środków mających na celu dochowanie wyżej
wymienionej klauzuli poufności przez podmioty, którymi
posługują się przy wykonywaniu Umowy, w tym pracowników
i ewentualnych podwykonawców.

2.

3.

4.

5.

6.

§11
Zmiany Umowy
1.

2.

Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego
aneksu do Umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
ust 2.
Aneksu do Umowy nie sporządza się w przypadku:
2.1 zmian przepisów prawa, a w szczególności przepisów
Ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych do tej
Ustawy,
2.2 zmiany adresu korespondencyjnego,
2.3 zmiany danych ewidencyjnych, w szczególności numeru
PPE,
2.4 innych zmian określonych w Umowie jako nie
wymagające sporządzenia aneksu.
W razie wystąpienia zmian, o których mowa w pkt. 2.1
stosowane postanowienia Umowy ulegają zmianie od dnia
wejścia ich w życie. Zmiany, o których mowa w pkt. 2.2 - 2.4
wymagają powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.

3.

Rozpoczęcie sprzedaży do PPE nieobjętego Załącznikiem nr 3
do Umowy będzie dokonywane na podstawie aneksu do
Umowy.
§12
Postanowienia końcowa

1.

Wszelkie spory związane z realizacją Umowy rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
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7.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie
przepisy:
2.1 prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu
cywilnego i Ustawy wraz z aktami wykonawczymi,
2.2 IRIESD.
Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może przenieść
na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy,
w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej
Strony. Zastrzeżenie to nie dotyczy następców prawnych
Stron.
Przy wnoszeniu wszelkich spraw związanych z Umową należy
powoływać się na numer ewidencyjny Klienta określony na
fakturze.
Klient wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów
zawierających dane osobowe drogą pocztową, przesyłką
kurierska lub w podobny sposób. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane
osobowe.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy stanie się
nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas
takie postanowienie zostanie uznane za nieskuteczne w
zakresie, w jakim zostało uznane za nieważne, niezgodne z
prawem lub niewykonalne, co nie wpłynie na pozostałe
postanowienia Umowy ani nie będzie oznaczać Ich
nieważności, niezgodności z prawem lub niewykonalności.
Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego lub
nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem,
które będzie ważne, skuteczne i jak najbardziej zbliżone do
postanowienia
dotkniętego
nieważnością
lub
nieskutecznością, jednakże w przypadku zmiany przepisów
bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie
postanowienia Umowy.
Sprzedawca może zlecić osobom trzecim czynności
polegające w szczególności na dochodzeniu należności,
wystawianiu i dostarczaniu korespondencji związanej z
realizacją Umowy, w tym faktur.

