Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
§1
POJĘCIA I DEFINICJE
1. Przedmiotem Ogólnych Warunków Sprzedaży Energii Elektrycznej przez Sprzedawcę, jest szczegółowe określenie zasad realizacji Umowy oraz
praw i obowiązków Stron Umowy.
2. OWSEE stanowią integralną część Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą.
3. Następujące pojęcia użyte w OWSEE oznaczają:
3.1.
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 Odbiorcy do odbioru od Sprzedawcy energii elektrycznej, lub zdolności Sprzedawcy
do dostarczenia energii elektrycznej Odbiorcy, który zagraża lub z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać bezpieczeństwu osób
lub urządzeń lub bezpieczeństwu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
3.2.
CRO – cena rozliczeniowa odchylenia na rynku bilansującym.
3.3.
Energia elektryczna - energia elektryczna czynna będąca przedmiotem sprzedaży zgodnie z warunkami określonymi w Umowie,
rozliczana w Miejscu Odbioru.
3.4.
Energia elektryczna konwencjonalna – energia elektryczna nie uwzględniająca w cenie kosztów realizacji obowiązków zakupu świadectw
pochodzenia, efektywności energetycznej i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi URE, wynikających z przepisów prawa, o których
mowa w § 2 ust. 2. Umowy.
3.5.
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.
3.6.
IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD.
3.7.
IRiESDn - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDn.
3.8.
IRiESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP.
3.9.
Miejsca Odbioru - punkty w sieci dystrybucyjnej, w których następuje dostarczenie energii elektrycznej, określone
w Umowach o Świadczenie Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej, zawartych pomiędzy Odbiorcą a OSDn, określonymi szczegółowo
w § 3 ust. 2. Umowy.
3.10. Odbiorca - podmiot kupujący na potrzeby własne energię elektryczną na podstawie umów zawartych ze Sprzedawcą z zastrzeżeniem
zapisów § 9 ust 1. i 2. Umowy.
3.11. Okres rozliczeniowy - okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym dokonywana jest sprzedaż energii
elektrycznej.
3.12. 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.
3.13. OSDn – BBH-MIKROHUTA Sp. z o.o. - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na
podstawie posiadanej koncesji na dystrybucję energią elektryczną.
3.14. 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.
3.15. OWSEE – Ogólne Warunki Sprzedaży Energii Elektrycznej.
3.16. PM – prawa majątkowe.
3.17. RME- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 z póź. zm.)
3.18. RDM – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń
w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
3.19. 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.
3.20. 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.
3.21. Sprzedawca Rezerwowy – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę
3.22.
3.23.
3.24.

3.25.

końcowego, zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową.
Sprzedawca z Urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 5ab ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
Energetyczne.
Strony – łącznie zwany Sprzedawca i Odbiorca.
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. 1.11. i 1.12. poniżej, zdolne do trwałego
utrzymywania określonych parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej oraz spełniania warunków
obowiązujących we współpracy z innymi połączonymi systemami.
Taryfa OSDn- zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej, opracowany
przez OSDn i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.

3.26.

Taryfa na rezerwową sprzedaż energii elektrycznej - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania za rezerwową sprzedaż
energii elektrycznej, opracowany przez Sprzedawcę Rezerwowego i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców,
zatwierdzony przez Sprzedawcę Rezerwowego.
3.27.
Taryfa Sprzedawcy - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania sprzedaży energii elektrycznej, opracowany przez ALCHEMIA
S.A. i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zatwierdzony przez Zarząd ALCHEMIA S.A.
3.28.
Umowa – Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej.
3.29.
Umowa o Świadczenie Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej - oznacza odrębną umowę o świadczenie na rzecz Odbiorcy usług
dystrybucji w zakresie dostawy energii elektrycznej zawartą przez Odbiorcę z OSDn, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.8.
3.30. uPE - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne.
3.31. 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 Odbiorcy na Rynku Bilansującym.
3.32. 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.
4. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście OWSEE, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w dokumentach
przywołanych w § 2 OWSEE.
§2
PODSTAWY PRAWNE I DOKUMENTY POWIĄZANE
1. Podstawą do ustalenia warunków OWSEE są:
1.1.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269,
2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202).
1.2.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320, 2419, z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802,
1093, 1917, 2105, 2313, 2349, 2427, z 2022 r. poz. 24).
1.3.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873, 2376).
1.4.
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektowności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166).
1.5.
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
1.6.
w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 z póź. zm.)
1.7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń
w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.
1.8.
Umowa o Przyłączenie zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSDn.
1.9.
Umowa o Świadczenie Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej zawarta pomiędzy Odbiorcą a OSDn.
1.10. Umowa o Świadczenie Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej zawarta pomiędzy OSDn a OSD.
1.11. Umowa o Świadczenie Usługi Przesyłania Energii Elektrycznej zawarta pomiędzy OSDn a OSP.
1.12. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP.
1.13. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD.
1.14. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDn.
§3
PRZEDMIOT UMOWY I ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej dokonywana przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy w okresie obowiązywania Umowy
i na warunkach w niej określonych oraz praw i obowiązków Stron Umowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do dopełnienia na rzecz Odbiorcy następujących formalności:
2.1. Zgłoszenia do OSP i OSD Umowy zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentach określonych w § 2 – jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
2.2. Dostarczania energii elektrycznej do Miejsc Odbioru, w ilościach określonych w § 4.
2.3. Przeniesienia własności na Odbiorcę energii elektrycznej w Miejscach Odbioru.
2.4. Zapewnienia Odbiorcy, dostępu do informacji o ilości energii elektrycznej pobranej w Miejscach Odbioru.
2.5. Bilansowania handlowego URD w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
3. Odbiorca zobowiązuje się względem Sprzedawcy do:
3.1. Odbioru energii elektrycznej z Miejsc Odbioru, w ilościach zgodnych z postanowieniami § 4.
3.2. Terminowej zapłaty za odebraną energię elektryczną.
§4
WOLUMEN DOSTARCZANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Wolumen dostarczanej energii elektrycznej w danym Okresie rozliczeniowym będzie zgodny z ilością energii elektrycznej pobraną przez Odbiorcę
w danym Okresie rozliczeniowym, potwierdzoną odczytem układów pomiarowo - rozliczeniowych w Miejscach Odbioru określonych w § 3 ust. 2.
Umowy.
§5
WARUNKI TECHNICZNE
1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Energii elektrycznej do Miejscach Odbioru i odbierana przez Odbiorcę w Miejscach Odbioru.
2. Odbiorca 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, IRiESD, IRiESDn 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 zapisami umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.8.
§6
ZASADY ROZLICZEŃ
1. Szczegółowy wykaz Miejsc Odbioru określa § 3 ust. 2. Umowy.
2. Wysokość opłaty za energię elektryczną pobraną w danym okresie rozliczeniowym oblicza się, jako sumę iloczynu ilości sprzedanej energii
elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w każdym z Miejsc Odbioru określonych
w § 3 ust. 2. Umowy i ceny energii elektrycznej określonej w § 4 Umowy oraz iloczynu ilości Miejsc Odbioru określonych w § 3 ust. 2. Umowy
i Opłaty handlowej, określonej w § 4 ust. 2. Umowy.
3. Wylicza się ją w następujący sposób:
𝑂𝐸𝑆 = (𝐸 × 𝑐𝑗 ) + (𝑛 × 𝑂𝑂𝑅 )
gdzie:
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– wysokość opłaty za energię elektryczną
– energia elektryczna pobrana przez Odbiorcę w Miejscach Odbioru w Okresie rozliczeniowym [kWh]
– cena energii elektrycznej określona w § 4 Umowy
– ilość Miejsc Odbioru określona w § 3 ust. 2. Umowy
– Opłata handlowa określona w § 4 ust. 2. Umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Odbiorcę przed datą określoną w § 4 ust. 3. lub 7. Umowy, Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty
odstępnego wyliczonego wg wzoru:

K K = E  (C − R )

gdzie:
KK - wysokość kary umownej Odbiorcy [zł]
C - cena energii elektrycznej określona w § 4 Umowy [zł/kWh]
R - średnia cena CRO z rynku bilansującego z dnia skutecznego rozwiązania Umowy [zł/kWh]
E - ilość energii elektrycznej pozostałej do sprzedaży w ramach Umowy [kWh] obliczonej jako iloczyn średniego zużycia tej energii
elektrycznej w okresie poprzednich trzech miesięcy oraz ilości okresów rozliczeniowych pozostałych do zakończenia okresu
obowiązywania ceny określonej § 4 Umowy
5. Koszty niezbilansowania godzinowego, dziennego, miesięcznego i rocznego związane z realizacją Umowy ponosi Sprzedawca.
6. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Sprzedawca wystawi i dostarczy Odbiorcy w formie pisemnej lub elektronicznej fakturę VAT za
sprzedaną w danym miesiącu energię elektryczną.
7. Faktura w wersji papierowej zostanie wysłana na adres do korespondencji.
8. Faktura w wersji elektronicznej zostanie wysłana na adres e-mail podany w § 8 ust. 2 Umowy.
9. Należności za sprzedaną energię elektryczną Odbiorca będzie regulował przelewem na wskazane na fakturze konto Sprzedawcy.
10. Odbiorca ureguluje należność określoną w fakturze w terminie do 20- go dnia każdego miesiąca, w którym została wystawiona faktura.
11. Na żądanie Odbiorcy, do każdej faktury Sprzedawca załączy specyfikację kosztów zużycia energii elektrycznej w poszczególnych Miejscach
Odbioru.
12. W przypadku, gdy niezbędne będzie korygowanie należności Sprzedawca wystawi faktury VAT Korekta. Płatności realizowane będą
w ciągu 14 dni od daty wystawienia ww. faktur.
13. Za termin zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
14. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
15. Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia dokonywanych przez Odbiorcę wpłat w pierwszej kolejności na poczet przysługujących mu należności
związanych z nieterminowym regulowaniem należności przez Odbiorcę, a następnie na poczet należności ubocznych. Z pozostałej kwoty
zostanie zaspokojona należność główna.
§7
WYSOKOŚĆ BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH
Zasady określania wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych zostały określone w § 40 do 43 RME.
§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
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. Sprzedawca może wstrzymać dostawę energii elektrycznej zgodnie z art. 6b ust. 1 uPe bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia energii elektrycznej w przypadku wprowadzenia na podstawie RRM
ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
§9
SIŁA WYŻSZA
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.
§ 10
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 wyżej wymienionej klauzuli przez
jej pracowników i ewentualnych podwykonawców.
§ 11
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa może być rozwiązana przez Sprzedawcę, ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Odbiorcy
w przypadku, gdy:
1.1. Odbiorca, zalega z zapłatą ponad 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
1.2. Odbiorca narusza postanowienia Umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu przez Sprzedawcę do zaniechania
takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni.
1.3. Zostanie ogłoszona upadłość Odbiorcy.
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Umowa może zostać rozwiązana przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do
Sprzedawcy w przypadku, gdy:
2.1. Sprzedawca narusza postanowienia Umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu przez Odbiorcę do zaniechania
takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni.
2.2. Zostanie ogłoszona upadłość Sprzedawcy.
2.3. Sprzedawcy zostanie cofnięta koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną lub też nastąpi zmiana koncesji
powodująca jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania przez Sprzedawcę postanowień Umowy.
Umowa wygasa w odpowiedniej części, tj. w zakresie dostawy energii elektrycznej do danego Miejsca Odbioru, z dniem utraty mocy
obowiązującej danej Umowy o Świadczenie Usługi Dystrybucji Energii Elektrycznej z jakichkolwiek powodów.
Odbiorca utracił tytuł prawny do któregokolwiek z Miejsc Odbioru, do których jest energia elektryczna sprzedawana przez Sprzedawcę; w takiej
sytuacji Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę jedynie w części, tj. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do Miejsca Odbioru, w
odniesieniu, do którego Odbiorca utracił tytuł prawny; w pozostałym zakresie Umowa nadal wiąże Strony.
Gdy OSD nie zawarł umowy dystrybucyjnej umożliwiającej Sprzedawcy pełnienie roli URB na terenie OSD lub gdy z innych nie zawinionych przez
Sprzedawcę przyczyn nie może on pełnić roli URB dla Miejsc Odbioru, do których dostarczana jest energia elektryczna przez Sprzedawcę;
w takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Umowę jedynie w części, tj. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do Miejsc Odbioru,
dla których Sprzedawca nie może pełnić roli URB. W pozostałym zakresie Umowa nadal wiąże Strony.
§ 12
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy lub z niej wynikającego, Strony dołożą starań w celu rozwiązania go
w sposób polubowny w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia sporu.
W razie nie rozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozywającej,
chyba, że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do właściwości Prezesa URE.
§ 13
UTRZYMANIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY
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 oraz kosztów zakupu i umorzenia PM innych niż
obowiązujące w dniu podpisania Umowy.
Jeżeli Odbiorca nie akceptuje nowej ceny energii elektrycznej, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem formy pisemnej,
w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu informacji o zmianie cen energii elektrycznej, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, jeżeli nie
wyraża zgody na dokonanie takich zmian. Do końca okresu wypowiedzenia stosuje się ceny zawierające wszystkie składniki zwarte
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na ceny energii elektrycznej na rynku.
Wystąpienie lub istnienie sporów związanych z Umową oraz zgłoszenie wniosku o renegocjacje Umowy nie zwalnia Stron z dotrzymania
zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 14
ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW
Sprzedawca może jednostronnie zmienić OWSEE, o czym poinformuje Odbiorcę poprzez dostarczenie mu tekstu jednolitego OWSEE drogą
listową lub e-mailową. Odbiorca jest związany nowymi OWSEE, jeśli nie wypowie Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia, o którym
mowa w § 7 ust. 3. Umowy nie później niż do 14 dni od daty doręczenia tekstu jednolitego OWSEE.
W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego mających związek z postanowieniami OWSEE, Sprzedawca dokona stosownych
zmian pod kątem dostosowania OWSEE do nowych okoliczności.
Jeżeli którekolwiek z postanowień OWSEE uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji innego
uprawnionego do tego organu władzy publicznej, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy i OWSEE.
§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Taryfa Sprzedawcy oraz Taryfa na rezerwową sprzedaż energii elektrycznej dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy oraz Sprzedawcy
Rezerwowego.
Taryfa OSDn dostępna na stronie internetowej OSDn.

Dąbrowa Górnicza, 2022 r.
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