UMOWA nr ………………….
sprzedaży energii elektrycznej
zawarta w dniu ………….20.. r. w Kętach pomiędzy:
Grupą KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 111, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieście, nr KRS 0000121845, NIP: 549-000-14-68, kapitał zakładowy/wpłacony
23.064.157,50 PLN, zwaną w treści Umowy: Sprzedającym, reprezentowaną przez:

1. Członek Zarządu
2. Prokurent

- Adam Piela
- Piotr Wysocki

a
……………………z siedzibą w ……….., przy ul. …………………, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod …………………………, Sąd ……………………., Regon nr: …………,
NIP: ……………….., zwaną w treści Umowy Kupującym, reprezentowaną przez:
1. ………………………..
2. ………………………..

- ………………………………
- ………………………………
§1
PODSTAWA PRAWNA

1. Umowę zawiera się zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 10.04.1997 r. – Prawo Energetyczne /Dz. U. Nr 89 poz.625 z 2006 r./ wraz z
późniejszymi zmianami;
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i
trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej lub ciepła, Dz. U. Nr 133, poz. 924 z dnia 24 lipca 2007 r.
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz. U. z dnia 18
lipca 2007 r. Nr 128, poz. 895
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną Dz. U. z dnia 28 marca 2008 r. Nr 53, poz. 318
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu energetycznego z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. Nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z
późn. zm.
6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu energetycznego z dnia 18 lutego 2008 r. Dz. U. Nr 30 poz.
178 z dnia 25 lutego 2008 r.
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych
oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła Dz. U. Nr 12,
poz. 69 z dnia 25 stycznia 2006 r.
8) Koncesją udzieloną przez URE dla Grupy KĘTY S.A. w Kętach Nr
OEE/565/693/W/OKR/2009/RW z dnia 14 grudnia 2009r. na obrót energią elektryczną;

9) Taryfą dla obrotu energią elektryczną, dla odbiorców obsługiwanych przez przedsiębiorstwo
energetyczne – Grupę KĘTY S.A, obowiązującą od dnia 01.01.2011r.
10) Decyzją nr DPE-4711-118(6)/2011/693/BT Prezesa URE z dnia 8 czerwca 2011 r.,
wyznaczającego przedsiębiorcę Grupa KĘTY Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach
operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
11) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRiESD.
12) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji zawarta pomiędzy KUPUJĄCYM
a OSD.
13) Umowa o Świadczenie Usług Przesyłowych zawarta pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a OSP.
14) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a OSD.
15) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11)
16) Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 98, poz.
819)
2. Strony oświadczają sobie wzajemnie, że zapoznały się z dokumentami,
o których mowa w ust. 1 pkt. 1) -16) niniejszego paragrafu.
§2
DEFINICJE
1. Następujące pojęcia użyte w Umowie oznaczają:
„Energia Elektryczna” - energia elektryczna czynna będąca przedmiotem sprzedaży zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszej Umowie, rozliczana
w Miejscu Odbioru.
2) „Forma Pisemna” – oznacza dokument przesłany faksem lub pocztą elektroniczną w dniu
roboczym do godz. 15.00 i jednocześnie wysłany tego samego dnia listem poleconym lub
przesyłką kurierską, lub przekazany osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Dniem
doręczenia Stronie dokumentu jest dzień otrzymania przez drugą Stronę tego dokumentu faksem
lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem iż dokument w ten sposób wysłany został doręczony
drugiej Stronie w oryginale.
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 pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w
którym dokonywana jest sprzedaż Energii Elektrycznej.
5) „Sprzedawca Rezerwowy” – sprzedawca energii elektrycznej, z którym OSD zawarł umowę na
dostawę energii elektrycznej dla Kupującego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa
prze4z Kupującego w Umowie Dystrybucyjnej.
6) „OSD” – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją 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.
7) „OSP” – Operator Systemu Przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
przesyłem 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 Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa.
8) „Rynek Bilansujący” - część rynku konkurencyjnego, na którym dokonywane są przez OSP
rozliczenia usług, zapewniające stałe równoważenie bilansu energii elektrycznej w Krajowym
1)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)

Systemie Elektroenergetycznym, ciągłość, niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej,
realizowane na podstawie zgłoszonych umów sprzedaży energii elektrycznej i ofert bilansujących
na każdą godzinę doby.
„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 § 2 ust. 1 pkt. 4 i 5 poniżej, zdolne do trwałego utrzymywania określonych parametrów
niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej oraz spełniania warunków
obowiązujących we współpracy z innymi połączonymi systemami.
“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.
„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.
„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 § 2 ust. 1 pkt. 3 Umowy.
„URD” – Uczestnik Rynku Detalicznego - 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.
„URB” – Uczestnik Rynku Bilansującego - podmiot, który ma zawartą umowę przesyłową z OSP
oraz umowy dystrybucyjne z OSD do sieci, których przyłączone są Miejsca Odbioru, który w
ramach swojej Jednostki Grafikowej jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
KUPUJĄCEGO na Rynku Bilansującym.
„CRO” – cena rozliczeniowa odchylenia na rynku bilansującym.
„IRiESD” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
„IRiESP” - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.
„Energia konwencjonalna” – energia elektryczna nie uwzględniająca
w cenie kosztów zakupu praw majątkowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki.

2. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane,
posiadają znaczenie określone w dokumentach przywołanych
Umowie.
§3
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż Energii Elektrycznej dokonywana przez SPRZEDAJĄCEGO
na rzecz KUPUJĄCEGO w okresie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych, wraz z
usługą bilansowania handlowego.

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy będzie
uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej do budynków, budowli oraz

urządzeń użytkowanych przez Kupującego, znajdujących się na nieruchomości, położonej w
Kętach przy ul. Kościuszki 111.
4. Kupujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektów, o których mowa w ust. 3.
5. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się względem KUPUJĄCEGO do:
1) zgłoszenia do OSD niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie,
2) dostarczanie Energii Elektrycznej do Miejsc Odbioru,
3) przeniesienia na KUPUJĄCEGO prawa własności Energii Elektrycznej w Miejscach Odbioru,
4) bilansowania handlowego URD w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,
6. KUPUJĄCY zobowiązuje się względem SPRZEDAJĄCEGO do:
1) odbioru Energii Elektrycznej z Miejsc Odbioru
2) terminowej zapłaty za odebraną Energię Elektryczną.
7. Szczegółowy wykaz Miejsc Odbioru określa Załącznik nr 1.
8. Wykaz osób, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy, zawiera Załącznik nr 3
9. KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za prawidłową eksploatację i utrzymanie urządzeń
elektroenergetycznych, umożliwiających odbiór i pomiar Energii Elektrycznej w sposób ciągły
i niezawodny.
10. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować się do wymagań określonych wIRiESD, zapewnić eksploatację
urządzeń i instalacji w sposób zapewniający niezawodność współdziałania z siecią przesyłową i
dystrybucyjną, bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, zgodność z wymaganiami obowiązującego prawa.
11. W razie wystąpienia Awarii w Systemie Elektroenergetycznym, Strony dostosują się niezwłocznie do
poleceń właściwych służb dyspozytorskich.

12. Kupujący oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym i nie posiada koncesji, udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki:
- na dystrybucję energii elektrycznej
- na obrót energią elektryczną
13. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianach w zakresie
stanu faktycznego, określonego w ust. 4, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności
odszkodowawczej w stosunku do Sprzedawcy, za wszelkie szkody, wynikłe z niewłaściwego
realizowania przepisów Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. ( z późn. zm. ) o podatku akcyzowym, w
tym za ewentualne nieodprowadzanie lub nieterminowe odprowadzanie podatku akcyzowego i
związanych z tym dokumentów.
14. Granicę eksploatacji sieci przez Sprzedającego stanowią zaciski kablowe na odpływach do
poszczególnych transformatorów Kupującego.
15. Obie strony mają prawo być obecne podczas instalowania, odczytywania, naprawy lub
regulowania urządzeń pomiarowych zużycia energii elektrycznej.
16. Układy pomiarowe będą zabudowane w obiekcie Sprzedającego, z którego zasilane są obiekty
Kupującego. Wykaz układów pomiarowych oraz miejsca ich zainstalowania, stanowi Załącznik nr
2 do niniejszej Umowy.
17. Rozliczanie pomiędzy stronami będzie się odbywać w oparciu o aktualną taryfę dla obrotu energią
elektryczną Sprzedawcy.
18. Jednostką rozliczeniową zużycia energii elektrycznej jest 1 kWh (jedna kilowatogodzina).
§4
USTALENIA FORMALNE
1. Właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego jest Kupujący.
2. Właściciel układu pomiarowo – rozliczeniowego odpowiada za jego stan techniczny, legalizacje i
wzorcowanie oraz ponosi związane z tym koszty. Ponowne legalizowanie i wzorcowanie urządzeń
pomiarowych, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności cech legalizacyjnych i
wzorcowania. Właściciel ponosi odpowiedzialność za stan plomb legalizacyjnych.

3. Kupujący wyznacza Sprzedającego, w ramach niniejszej Umowy do realizacji funkcji podmiotu
odpowiedzialnego za swoje bilansowanie handlowe.
4. Kupujący oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z
niniejszej Umowy, w tym zgłaszanie grafików, przysługują Sprzedającemu.
§5
OGRANICZENIA W POBORZE ENERGII
1. Sprzedający, w porozumieniu z Kupującym, opracowuje i aktualizuje, zgodnie z zasadami,
określonymi w Ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, „ Plan
wprowadzania ograniczeń w poborze energii elektrycznej”. W przypadku wystąpienia ograniczeń
w poborze energii elektrycznej, Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia ograniczeń w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu
Rady Ministrów, o którym mowa w § 1 pkt. b Umowy, a Kupujący jest zobowiązany ograniczyć
pobór mocy, zgodnie z opracowanym planem.
2. Sprzedający zastrzega sobie również prawo wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w
przypadku:
a) gdy pobieranie energii odbywa się z częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiaru
energii;
b) stwarzania przez instalację Kupującego bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub
pożarowego, a także użytkowania przez Kupującego urządzeń wprowadzających zakłócenia do
sieci lub instalacji, przekraczające dopuszczalny, uznany prawem poziom;
c) uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedającego dostępu do urządzeń
pomiarowych oraz elementów sieci znajdujących się na terenie lub w obiekcie Kupującego
celem przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci zasilającej
odbiorców zewnętrznych;
d) nieterminowego regulowania należności lub zalegania z zapłatą należności po upływie 30 dni
od wezwania do uiszczenia zaległości.
e) pobierania przez Kupującego energii elektrycznej w sposób zakłócający dostawy innym
odbiorcom, w wyniku przekroczenia ilości umownych.
f) dostarczania przez Kupującego energii elektrycznej (dostarczanej na podstawie niniejszej
Umowy) osobom trzecim, bez zgody Sprzedającego
3. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego z co najmniej pięciodniowym
wyprzedzeniem, o terminach i czasie przerw planowych w dostawie energii elektrycznej, zgodnie
z § 1 pkt. b Umowy.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej na skutek
działania siły wyższej, przez co należy rozumieć zdarzenie zewnętrze, nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub w części,
na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu
należytej staranności stron albo z wyłącznej winy Kupującego lub osoby trzeciej, za którą
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a także w wypadku ograniczeń spowodowanych
zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia.
§6
CENY I STAWKI OPŁAT
1. Cena za sprzedawaną energię elektryczną, jest zgodna z obowiązującą Taryfą Sprzedającego.
2. Rozliczenia między Stronami będą się odbywać na podstawie odczytów wskazań urządzeń
pomiarowych w miesięcznych okresach rozliczeniowych, należnościami za Energię Elektryczną
wyznaczonymi według poniższej formuły:
N SPRZEDAJĄCEGO = (E * Ce.e) + (N * Or)

N SPRZEDAJĄCEGO

-

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

Ce.e

-

Cena Energii Elektrycznej określona w ust. 1 niniejszego paragrafu
[zł/MWh];

E

-

Ilość Energii Elektrycznej zgodna z ilością Energii Elektrycznej pobraną
przez KUPUJĄCEGO dla danego Miejscach Odbioru [MWh].

Or

- opłata rozliczeniowa za punkt poboru określona w Taryfie Sprzedającego
[zł/miesiąc]

N

- ilość punktów poboru energii elektrycznej określona
w załączniku nr 1 umowy

3. Warunki i zasady stosowania cen za sprzedaną energię elektryczną, zawarte są w „Taryfie dla
obrotu energią elektryczną dla przedsiębiorstwa energetycznego Grupa KĘTY S.A.”
4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii
elektrycznej, Kupujący jest obowiązany/uprawniony do uregulowania/zwrotu należności za
energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji, na podstawie ilości energii elektrycznej
wyznaczonej według współczynnika korekcyjnego właściwego dla stwierdzonego uszkodzenia
albo na podstawie ilości energii elektrycznej prawidłowo wykazanej w poprzednim lub następnym
okresie rozliczeniowym.
5. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 2, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji, Sprzedający jest obowiązany
dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.
§7
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Sprzedający będzie wystawiał faktury w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca
dostawy.
2. Należność będzie płatna przez Kupującego przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury, na rachunek bankowy Sprzedającego ……….. Nr ……………….
3. W razie nie zapłacenia faktury w terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia
ustawowych odsetek za zwłokę.
§8
OBOWIĄZKI STRON
1. Sprzedający zobowiązuje się do:
a. sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących wymagań określonych w
Taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy;
b. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie warunków pobierania opłat
za sprzedaż energii elektrycznej;
c. prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń.
2. Kupujący zobowiązuje się do:

pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
terminowego regulowania należności za energię elektryczną, świadczone usługi dystrybucji
oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii;
c. prowadzenia eksploatacji swoich urządzeń i instalacji zgodnie z zasadami określonymi w
IRiESD, w tym szczególnie zgłaszania zapotrzebowania na wyłączenia planowe
posiadanych urządzeń i instalacji (w zakresie urządzeń i sieci wpływających na prace sieci
dystrybucyjnej i innych odbiorców).
d. utrzymywania wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym
zgodnym z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;
e. utrzymywania użytkowanych nieruchomości, w sposób niepowodujący utrudnień w
prawidłowym funkcjonowaniu sieci,
f. przekazywania Sprzedawcy wszelkich informacji koniecznych dla prawidłowej realizacji
Umowy.
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach
lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających
wpływ na rozliczenia za energię elektryczną;
4. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Kupujący jest obowiązany do dostosowania
dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub
indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Sprzedający nie
ponosi odpowiedzialności.
a.
b.

§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON Z TYTUŁUNIEWYKONANIA BĄDŹ NIENALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
1.

2.

Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej 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.
SPRZEDAJĄCY może wstrzymać dostawę energii elektrycznej zgodnie z Art. 6 ust. 3 lub 3a
prawa energetycznego bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGIO WYKONANIA UMOWY

W przypadku przekroczenia przez KUPUJĄCEGO o 30 dni terminu płatności jakiejkolwiek faktury,
KUPUJĄCY zobowiązuje się do:
a. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji bezspornych
i wymagalnych wierzytelności SPRZEDAJĄCEGO wynikających z Umowy,
b. ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na warunkach i w formie zaakceptowanej
przez SPRZEDAJĄCEGO, w szczególności nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową, poręczenie, zastaw rejestrowy, hipotekę, cesję wierzytelności pieniężnych, do
których Odbiorca uprawniony jest na podstawie wiążących umów długoterminowych lub depozyt
pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez SPRZEDAJĄCEGO, zwracany niezwłocznie,
uwzględniając procedury bankowe, po zakończeniu obowiązywania Umowy wraz z odsetkami
bankowymi w wysokości ustalonej dla tego rachunku w okresie złożenia depozytu, pomniejszony o
koszty prowadzenia rachunku oraz koszty przelewu bankowego.
2. Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia KUPUJĄCEMU wezwania wskazującego formę zabezpieczenia,
Odbiorca nie wykona wszelkich przypisanych mu prawem obowiązków związanych z ustanowieniem
zabezpieczenia w formie wskazanej w tym wezwaniu, SPRZEDAJĄCEGY będzie miał prawo do
natychmiastowego rozwiązania Umowy.
1.

3.

4.

W zakresie zabezpieczeń określonych w pkt. 1, SPRZEDAJĄCY ma prawo zażądać zwiększenia
zabezpieczenia w trakcie trwania Umowy, jeżeli wysokość zobowiązań KUPUJĄCEGO wobec
SPRZEDAWCY wynikających z wystawionych faktur będzie wyższa niż wartość ustanowionego
zabezpieczenia. W uzasadnionych przypadkach SPRZEDAJĄCY może także zażądać od KUPUJĄCEGO
odpowiednio odnowienia ustanowionego zabezpieczenia lub dodatkowego zabezpieczenia w jednej z form
określonych w pkt. 1. W takich sytuacjach postanowienia pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
SPRZEDAJĄCY może przenosić prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

§ 11
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 niniejszej 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.

§ 12
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
1. Informacje techniczne i/lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku z
realizacją niniejszej 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 wyżej wymienionej klauzuli przez jej pracowników i ewentualnych podwykonawców.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia ……………………
2. Umowa zostaje zawarta na okres do dnia ……………….
3. Z chwila obowiązywania niniejszej umowy, wygasają dotychczasowe umowy, dotyczące zakresu
niniejszej Umowy, zawarte przez Kupującego.
4. Umowa może by rozwiązana przez Sprzedającego ze skutkiem natychmiastowym w formie
pisemnego oświadczenia skierowanego do Kupującego, w przypadku , gdy:

5.

6.

7.
8.

9.

1) Kupujący zalega z zapłatą za okres rozliczeniowy i nie ureguluje tej płatności za pobraną
energię elektryczną w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania od sprzedającego
w formie pisemnej,
2) Kupujący narusza postanowienia niniejszej umowy, pomimo bezskutecznego upływu
terminu, wyznaczonego mu przez Sprzedającego do zaniechania takich naruszeń,
3) Zostanie wniesiony wniosek wszczęcie postępowania upadłościowego, obejmującego
likwidację majątku Kupującego.
Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności, chyba, że przepisy prawa wymagają formy szczególnej. Zmiana cen i opłat
określonych w § 5 nie będą stanowić zmiany warunków niniejszej Umowy i nie wymaga formy
aneksu do Umowy.
Wszelkie sporne sprawy wynikające z realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane na drodze
negocjacji.
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, po wyczerpaniu
możliwości negocjacyjnych, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu
ze względu na siedzibę Sprzedającego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, będą mieć zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Nr 1 – Wykaz miejsc dostarczania energii elektrycznej.
2. Nr 2 - Wykaz układów pomiarowych oraz miejsca ich zainstalowania.
3. Nr 3 - Wykaz osób, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy.
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Załącznik: Nr 1 – Wykaz miejsc dostarczania energii elektrycznej
Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Miejsce dostarczania

Odbiór

Uwagi

Załącznik nr 2. Wykaz podstawowych i rezerwowych układów pomiarowo - kontrolnych oraz
miejsca ich zainstalowania.
Lp Miejsce dostarczania

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Odbiór

Grupa
taryfowa

3 rzekładniki,
przekładnie
.../5/5

klasa

Liczniki podstawowe

nr licznika

Data
ważności
licznika

Liczniki r

Załącznik nr 3. Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do wymiany informacji związanych
z realizacją Umowy wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia.

Lp. Imie Nazwisko
1
2
3
4
5

Segment / Spółka telefon

Krzysztof Siekierski SWW31/GK "KĘTY"
Sebastian Zacny
SWW31/GK "KĘTY"
Sebastian Bryzek
SWW31/GK "KĘTY"

e-mail
ksiekierski@gk-

+48 0 33 844 6130 kety.com.pl
+48 0 33 844 6871 szacny@gk-kety.com.pl
+48 0 33 844 6777 sbryzek@gk-kety.com.pl

