UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH Nr ……/E/2014
Zawarta w Chorzowie w dniu ……….r. pomiędzy :
Elektrownią Chorzów S.A., 41-503 Chorzów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000079827, posiadającą kapitał zakładowy (wpłacony) 8 000 000,00
zł., NIP 627-001-18-73, REGON 271980623, której upoważnionym przedstawicielem jest:
Adam Przybyło
- Prezes Zarządu
zwaną w dalszej części „Dostawcą”,
a
…………………………………., ………………………………………………., zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym ………………………… Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………...,
posiadającą kapitał zakładowy …………… zł., NIP ………………, REGON ………………,
której upoważnionym przedstawicielem jest:
…………………… - ………………………
…………………… - ………………………
zwanym w dalszej części „Odbiorcą”,
o treści następującej:
Rozdział l – ogólne warunki sprzedaży, zakupu
i świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej
1.1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych ze sprzedażą,
zakupem i świadczeniem usług dystrybucyjnych energii elektrycznej.
1.2. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii
elektrycznej przy następujących standardach jakościowych:
 dopuszczalne odchylenie napięcia od poziomu znamionowego sieci zasilającej
6 kV w czasie 15 minut zawartych w przedziale od +5% do –10%;
 dopuszczalne odchylenie napięcia od poziomu znamionowego sieci zasilającej 0,5 kV
w czasie 15 minut zawartych w przedziale od +10% do –10%;
 dopuszczalne odchylenie napięcia od poziomu znamionowego sieci zasilającej 0,4 kV
w czasie 15 minut zawartych w przedziale od +10% do –10%;
 częstotliwości znamionowej 50 Hz oraz dopuszczalnych odchyleniach w przedziale od 50
Hz 1% przez 95% czasu w tygodniu i 50 Hz 4% przez pozostałe 5% czasu w tygodniu;
na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w obowiązującej Taryfie dla energii
elektrycznej Dostawcy.
1.3. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej w terminach i na warunkach
określonych w niniejszej umowie jako odbiorca końcowy.
1.4. Odbiorca zalicza się do ……… grupy przyłączeniowej.
Rozdział 2 – obowiązki stron
2.1. Dostawca zobowiązuje się:
2.1.1. Utrzymywać i eksploatować sieć elektroenergetyczną do granic eksploatacji w stanie
zapewniającym ciągłą dostawę energii elektrycznej do obiektów Odbiorcy.
2.1.2. Przestrzegać standardów jakościowych obsługi Odbiorcy, określonych w niniejszej
umowie. W kwestiach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.
2.1.3. Bezzwłocznie zawiadamiać Odbiorcę o konieczności natychmiastowego przerwania
dostarczania energii elektrycznej oraz informować o przyczynach ograniczenia lub
przerwania dostarczania energii elektrycznej.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.1.4. Bezzwłocznie usuwać awarię i inne zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej
oraz udzielać informacji o przewidywanym terminie przywrócenia normalnych
warunków dostarczania energii elektrycznej.
2.1.5. Zawiadamiać Odbiorcę o terminach planowanych przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej nie później niż 4 dni przed terminem przerwania dostawy trwającej nie
dłużej niż 1 godzinę na dobę i na 14 dni przed terminem przerwania dostawy
trwającej powyżej 1 godziny na dobę.
2.1.6. Zawiadamiać Odbiorcę o planowanych zmianach warunków pracy systemu
elektroenergetycznego i konieczności przystosowania urządzeń i instalacji
odbiorczych do nowych warunków pracy na co najmniej 6 miesięcy przed
wprowadzeniem zmian.
Odbiorca zobowiązuje się:
2.2.1. Utrzymywać w należytym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować
urządzenia i instalację elektroenergetyczne od granic eksploatacji określonych
w Załączniku nr 1.
2.2.2. Bezzwłocznie zawiadamiać o uszkodzeniach urządzeń i instalacji odbiorczych, które
mogą spowodować zakłócenia lub zagrażać pracy systemu elektroenergetycznemu
Dostawcy.
2.2.3. Bezwzględnie przestrzegać zasad ujętych w przepisach prawnych dotyczących
rozdziału i użytkowania energii elektrycznej.
2.2.4. Uzgadniać z dostawcą każdorazowe zmiany w układzie, ilości i rodzaju urządzeń
odbiorczych mających wpływ na zmianę określonych w niniejszej umowie
warunków dostarczania i odbioru oraz rozliczeń za usługi w zakresie zaopatrzenia
w energię elektryczną.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy, zakłócenia oraz
ograniczenia w dostawie energii elektrycznej spowodowane skutkami działań niezależnych
od niego np.:
 przerwami w zasilaniu elektrycznym od dostawcy zewnętrznego;
 stanami awaryjnymi i czasem niezbędnym ich usunięcia,
 koniecznością przeprowadzenia niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń systemu
elektroenergetycznego,
 krótkotrwałych przerw spowodowanych potrzebą dokonania przełączeń w systemie
elektroenergetycznym,
 nie realizowaniem przez Odbiorcę postanowień niniejszej umowy.
Dostawca wstrzyma dostarczanie energii elektrycznej niezwłocznie, po telefonicznym
zawiadomieniu Odbiorcy, w przypadku gdy wystąpią warunki stwarzające zagrożenie dla
życia, zdrowia i środowiska lub zagrożenie dla systemu elektroenergetycznego, w wyniku
których nastąpiłyby przerwy lub pogorszenie warunków dostarczania energii elektrycznej
innym odbiorcom.
Kontrola dotrzymywania warunków niniejszej umowy prowadzona będzie:
2.5.1. Przez służby eksploatacyjne Dostawcy i Odbiorcy, odpowiednio do zakresu ich
obowiązków.
2.5.2. Na pisemne żądanie jednej ze stron, w obecności przedstawicieli Dostawcy
i Odbiorcy, przy czym strona, która otrzyma żądanie przeprowadzenia kontroli
zobowiązuje się do niezwłocznego uzgodnienia terminu i wydelegowania swojego
przedstawiciela nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania.
W przypadku niestawienia się przedstawiciela strony, kontrola będzie przeprowadzona
i potwierdzona protokołem podpisanym jednostronnie przez stronę żądającą jej
przeprowadzenia.
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Rozdział 3 – moc umowna oraz miejsce dostarczania
i odbioru energii elektrycznej
3.1. Odbiorca zamawia, a Dostawca zapewnia moc elektryczną zwaną w dalszej części umowy
mocą umowną na kolejny rok, dla poszczególnych przyłączy w wielkościach określonych
w Załączniku nr 1 „Charakterystyka elektroenergetyczna odbioru” przy zachowaniu przez
Odbiorcę następujących standardów poboru energii i mocy:
 poborze energii elektrycznej przy współczynniku tg0 nie większym niż 0,4;
 poborze mocy umownej nie większym niż moc określona w Załączniku nr 1.
3.2. Odbiorca zobowiązuje się zawiadamiać Dostawcę na piśmie o zmianie wielkości mocy
umownej przy, czym:
3.2.1. Jeżeli Odbiorca wystąpi z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej, Dostawca
zobowiązuje się rozpatrzyć ten wniosek nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego
otrzymania. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie zależne od możliwości
technicznych pokrycia zwiększonego zapotrzebowania energii elektrycznej oraz
bilansu mocy umownej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dostawca
wydaje w terminie określonym wyżej licząc od daty złożenia wniosku warunki
techniczne a, strony dokonają odpowiedniej zmiany w Załączniku nr 1, w formie
aneksu do niniejszej umowy. Dostawca przedstawi wstępne stanowisko co do
możliwości technicznych w terminie 72 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę.
3.2.2. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania mocy umownej przez Odbiorcę
zobowiązuje się on złożyć u Dostawcy odpowiedni wniosek do dnia 30 września
roku poprzedzającego wprowadzenie zmiany. Dostawca zobowiązuje się uwzględnić
zmniejszenie zapotrzebowania mocy umownej przez Odbiorcę z dniem 1 stycznia
roku następnego. Stosowne zmiany należy uwzględnić w Załączniku nr 1 w formie
aneksu do niniejszej umowy.
3.2.3. W przypadku nie złożenia przez Odbiorcę wniosku o zmianę mocy umownej
w terminie, o którym mowa w pkt 3.2.2. dostarczanie energii elektrycznej będzie
kontynuowane zgodnie z wielkościami określonymi w Załączniku nr 1.
3.3. Za zmianę wielkości mocy umownej zgodnie z zapisami pkt 3.2. Dostawca nie pobiera
dodatkowych opłat. Natomiast, w przypadku obniżenia wielkości mocy umownej
w stosunku do mocy zamówionej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3.1., przy
ustalaniu opłaty stałej za usługę dystrybucyjną składnik stały stawki sieciowej ulega
zwiększeniu o 20% dla pozostałych okresów obrachunkowych, których obniżenie to
dotyczy.
3.4. W przypadku przekroczenia przez Odbiorcę poboru mocy ponad moc umowną określoną
w Załączniku nr 1:
3.4.1. Dostawca nie odpowiada za dotrzymanie standardów jakościowych dostarczanej
energii elektrycznej określonych w pkt 1.2. niniejszej umowy,
3.4.2. Odbiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za przekroczenie mocy umownej
zgodnie z obowiązującą Taryfą dla energii elektrycznej Dostawcy.
3.5. Miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej zwane w dalszej części umowy granicą
eksploatacji określono w Załączniku nr 1.
Rozdział 4 – pewność zasilania
4.1. Za zapewnienie zwiększonej pewności zasilania Odbiorcy polegającej na utrzymywaniu
w pełnej gotowości do dostarczania energii elektrycznej rezerwowych linii kablowych
szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1, Dostawca pobiera podwyższoną opłatę za część
stałą usługi dystrybucyjnej w wysokości określonej na podstawie zależności z pkt 4.2.
zwanej współczynnikiem pewności zasilania.
4.2. Współczynnik pewności zasilania wyznacza się z wzoru:
k=0,5 + 0,5*(P1+P2k+P3k+...+Pnk)/P
gdzie:
k – współczynnik pewności zasilania,
3

Pnk - przepustowość mocowa każdej linii kablowej (obciążenie mocą czynną wynikające
z prądu dopuszczalnego długotrwale i cos=1) będącej w pełnej gotowości do
dostarczania energii elektrycznej [kW],
P – suma mocy umownych [kW].
4.3. W przypadku gdy dla dowolnej linii kablowej znajdującej się w pełnej gotowości do
dostarczania energii elektrycznej Pnk>P przyjmuje się że Pnk jest równy mocy umownej na
dany ciąg zasilania.
4.4. Współczynnik pewności zasilania dla Odbiorcy określa się w wysokości k=1 co nie
zapewnia bezprzerwowego dostarczania energii elektrycznej. Dostawca nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej na skutek działania siły wyższej
albo wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, a także w przypadku ograniczeń
spowodowanych
zagrożeniem
życia,
zdrowia,
bezpieczeństwem
systemu
elektroenergetycznego i mienia.
4.5. Wystąpienie w okresie rozliczeniowym, z winy Dostawcy, ograniczeń w dostawie energii
elektrycznej z powodu niesprawności jednej lub kilku linii kablowych na podstawie, których
wyznaczono współczynnik pewności zasilania powoduje zwrot części stałej opłaty sieciowej
w wysokości wynikającej ze skali obniżenia współczynnika k i czasu trwania tego
obniżenia, wyrażonego w pełnych miesiącach.
Rozdział 5 – grupa taryfowa oraz pomiar energii elektrycznej
5.1. Odbiorca zalicza się do grupy taryfowej ………..
5.2. Zmiana grupy taryfowej, do której zaliczany jest Odbiorca może nastąpić nie częściej niż
raz na 12 miesięcy na wniosek Odbiorcy, po potwierdzeniu przez Dostawcę możliwości
rozliczania Odbiorcy w proponowanej grupie taryfowej.
5.3. W przypadku zmiany przez Odbiorcę grupy taryfowej i/lub zmiany mocy umownej
powodującej uzasadnioną konieczność wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego,
o którym mowa w pkt 5.4., Odbiorca pokryje koszty zakupu i zainstalowania nowego
układu pomiarowo-rozliczeniowego.
5.4. Pomiar energii elektrycznej odbywa się za pomocą układu pomiarowo-rozliczeniowego
szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1.
5.5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy stanowi własność Dostawcy. Jednak, jeśli zgodnie z pkt
5.3 koszty zakupu układu pomiarowo-rozliczeniowego pokrył Odbiorca, to jest on
właścicielem tego układu.
5.6. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane będą raz w miesiącu
kalendarzowym (ostatni dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego).
5.7. Odbiorca ma obowiązek umożliwić dostęp do układu pomiarowo-rozliczeniowego
znajdującego się na jego terenie osobom upoważnionym przez Dostawcę. Niedopuszczenie
przez Odbiorcę pracownika Dostawcy upoważnionego do odczytu stanu i kontroli układu
pomiarowo-rozliczeniowego może być przyczyną wstrzymania dalszej dostawy i sprzedaży
energii elektrycznej.
5.8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego
znajdującego się na terenie Odbiorcy uniemożliwiającego dokonanie odczytu, rozliczenie
energii elektrycznej odbywa się na zasadach określonych w obowiązującej Taryfie dla
energii elektrycznej Dostawcy.
5.9. Strona odpowiedzialna za zniszczenie lub uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego
ponosi koszty jego naprawy lub wymiany.
Rozdział 6 – rozliczenie za sprzedaną energię elektryczną
6.1. Rozliczenie między stronami za usługi związane ze sprzedażą i dystrybucją energii
elektrycznej świadczone przez Dostawcę odbywają się zgodnie z postanowieniami aktualnej
Taryfy dla energii elektrycznej Dostawcy oraz niniejszej umowy.
6.2. Rozliczenie za usługi związane sprzedażą energii elektrycznej obejmuje:
6.2.1. miesięczną opłatę za energię elektryczną czynną;
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6.2.2. miesięczną opłatę za energię elektryczną bierną indukcyjną;
6.2.3. miesięczną opłatę za energię elektryczną bierną pojemnościową;
6.2.4. miesięczną opłatę za obsługę handlową.
6.3. Rozliczenie za świadczone usługi dystrybucyjne obejmuje:
6.3.1. miesięczną opłatę sieciową zależną od wielkości mocy umownej;
6.3.2. miesięczną opłatę sieciową zależną od ilości przesłanej energii elektrycznej;
6.3.3. miesięczną opłatę systemową zależną od ilości przesłanej energii elektrycznej;
6.3.4. miesięczną opłatę za pewność zasilania.
6.4. Ceny i stawki opłat obowiązujące w rozliczeniach z Odbiorcą określone są
w następujący sposób:
6.4.1. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej cena energii elektrycznej określona jest
w Taryfie dla energii elektrycznej Elektrowni Chorzów S.A. w zakresie obrotu
zatwierdzanej przez Prezesa Zarządu;
6.4.2. w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych zgodnie z Taryfą dla energii
elektrycznej Elektrowni Chorzów S.A. zatwierdzaną przez Prezesa URE.
6.4.3. Odbiorca zawiadamiany będzie w formie pisemnej o wprowadzeniu do rozliczeń
nowych cen i stawek opłat.
6.5. Należności za usługi związane ze sprzedażą energii elektrycznej oraz świadczone usługi
dystrybucyjne pobierane będą od Odbiorcy wg następujących zasad:
6.5.1. Należność za energię elektryczną czynną dotyczącą danego miesiąca, po dokonaniu
odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, płatna będzie 18-go dnia
miesiąca następnego.
6.5.2. Należność za energię elektryczną bierną indukcyjną i pojemnościową za miesiąc,
w którym nastąpił pobór lub oddawanie energii biernej, płatna będzie 18-go dnia
miesiąca następnego.
6.5.3. Należność za obsługę handlową dotyczącą danego miesiąca, płatna będzie 15-go
dnia bieżącego miesiąca, w którym następuje wykonanie usługi.
6.5.4. Należność za świadczoną usługę dystrybucyjną zależna od ilości przesłanej energii
elektrycznej (opłata systemowa i sieciowa), dotyczącą danego miesiąca, po
dokonaniu odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, płatna będzie
18-go dnia miesiąca następnego.
6.5.5. Należność za usługę dystrybucyjną zależna od wielkości mocy umownej, dotyczącą
danego miesiąca, płatna będzie 15-go dnia bieżącego miesiąca, w którym następuje
wykonanie usługi.
6.6. Należności za czynności dodatkowe wymienione w obowiązującej Taryfy dla energii
elektrycznej Dostawcy będą pobierane od Odbiorcy w każdym miesiącu, w którym
wystąpiły na podstawie wystawionej faktury VAT.
6.7. Okresem rozliczeniowym za usługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną jest
okres jednego miesiąca.
6.8. Korekta należności wynikająca z rozliczenia za usługi związane ze sprzedażą energii
elektrycznej i świadczeniem usług dystrybucyjnych będzie uwzględniana w następnym
okresie rozliczeniowym i regulowana przez Odbiorcę w terminie płatności określonym
w fakturze VAT.
6.9. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez pisemnego potwierdzenia.
Rozdział 7 – regulowanie należności
7.1. Należności za usługi związane ze sprzedażą energii elektrycznej będą regulowane przez
Odbiorcę w trybie polecenia przelewu w terminach określonych w Rozdziale 6.
7.2. Jako datę zapłaty uważa się datę uznania konta bankowego Dostawcy.
7.3. Nie uregulowanie należności w terminie upoważnia Dostawcę do naliczania ustawowych
odsetek.
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7.4. Należności z tytułu opłat dodatkowych za niedotrzymanie warunków umowy będą
przekazywane w trybie polecenia przelewu, w terminie do 14 dni od daty wystawienia
dokumentu, określającego podstawę i wysokość zapłaty.
7.5. Ewentualne reklamacje faktur Odbiorca winien zgłosić najpóźniej w ciągu dwóch tygodni
od ich otrzymania. Złożenie reklamacji przez Odbiorcę nie zwalnia go z obowiązku
realizacji faktur, wystawianych przez Dostawcę.
7.6. Należności z tytułu bonifikat i upustów, udzielanych przez Dostawcę w wyniku
niedotrzymania warunków umowy, będą uwzględniane w następnym okresie
rozliczeniowym.
7.7. Wszelkie nadpłaty ponad kwotę określoną w fakturze, traktowane będą jako przedpłaty na
następny okres rozliczeniowy, chyba że Odbiorca zażąda zwrotu tych nadpłat.
Rozdział 8 – szczególne warunki zasilania
8.1. W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów ograniczeń w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej Odbiorca jest zobowiązany do dostosowania maksymalnego poboru
mocy i dobowego poboru energii elektrycznej do planu ograniczeń stosownie do
komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za szkody wynikłe
z wprowadzenia w/w ograniczeń Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
8.2. Maksymalne ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, o którym mowa
w pkt 8.1. ustala się na poziomie …….. kW przy 20 stopniu zasilania.
8.3. Odbiorca oświadcza, że określone wyżej ograniczenia nie spowodują zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.
8.4. Odbiorca zamawiał będzie moc zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 3 oddzielnie
na każdy ciąg zasilania określony w Załączniku 1.
8.5. Dostawca rozlicza zużycie energii biernej pojemnościowej zgodnie z Taryfą dla energii
elektrycznej Dostawcy, jeżeli zabudowane układy pomiarowo-rozliczeniowe umożliwiają
pomiar energii biernej.
8.6. Do momentu zainstalowania urządzeń do pomiaru strat mocy i energii, strony przyjmują, że
we wzajemnych rozliczeniach wielkość strat mocy i energii wynosi 0%.
Rozdział 9 – niedotrzymanie warunków umowy
9.1. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorcy
lub niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy, wysokość opłat i bonifikat ustala się
zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej Dostawcy.
9.2. W przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej przez Odbiorcę nastąpi bezzwłoczne
wstrzymanie dostaw energii elektrycznej oraz zostaną naliczone opłaty za nielegalny pobór
energii elektrycznej określone w obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej Dostawcy.
9.3. W przypadku opóźnienia z zapłatą należności za sprzedaną energię elektryczną i świadczone
usługi dystrybucyjne Dostawca zgodnie z Art. 6b. Ustawy – Prawo Energetyczne ma prawo
do wstrzymania dalszej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych.
Rozdział 10 – rozwiązanie umowy
10.1. Umowa obowiązuje od dnia ……….. i zostaje zawarta na ………………...
10.2. Umowa może być rozwiązana przez Dostawcę ze skutkiem natychmiastowym w każdym
z następujących przypadków:
10.2.1. Odbiorca dopuści się zwłoki zapłatą za energię elektryczną i/lub świadczone usługi
dystrybucyjne zgodnie z Art. 6b. Ustawy – Prawo Energetyczne.
10.2.2. Odbiorca rażąco naruszył warunki umowy, a w szczególności, gdy dopuścił się
nielegalnego poboru energii elektrycznej.
10.2.3. Odbiorca utracił tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego dostarczana jest
energia elektryczna.
10.3. Umowa może być rozwiązana przez Dostawcę za uprzednim 1 miesięcznym
wypowiedzeniem w każdym z następujących przypadków:
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10.3.1. Stan techniczny instalacji elektrycznej Odbiorcy wyklucza bezpieczne dla życia
i zdrowia dostarczanie energii elektrycznej.
10.3.2. Instalacja odbiorcza nie spełnia wymogów wynikających z właściwych Polskich
Norm i obowiązujących przepisów.
10.3.3. Odbiorca odsprzeda zakupioną od Dostawcy energię elektryczną niezgodnie
z zasadami określonymi w ustawie.
10.3.4. Strony nie uzgodnią odpowiedniej zmiany umowy w przypadku zmiany
technicznych i ekonomicznych warunków dostarczania energii elektrycznej.
10.4. Jeżeli żadna ze stron nie wymówi umowy listem poleconym, na co najmniej trzy miesiące
przed jej wygaśnięciem, umowę przedłuża się na kolejny okres 12 miesięcy
kalendarzowych.
10.5. Strony mogą skrócić okres wypowiedzenia umowy za obopólnym porozumieniem
wyrażonym na piśmie.
10.6. Odbiorca w przypadku zbycia obiektu lub obiektów, do których dostarczana jest energia
elektryczna zobowiązany jest powiadomić Dostawcę o ewentualnej zmianie właściciela
obiektu z co najmniej 14 dniowym okresem wyprzedzenia.
10.7. W każdym przypadku określonym w Rozdziale 10 Odbiorca ma obowiązek uregulować
należności na rzecz Dostawcy za składnik stały stawki za usługę dystrybucyjną (zależny od
mocy umownej) przypadające na poszczególne miesiące pozostałe do zakończenia roku
kalendarzowego, w którym upływa okres obowiązywania umowy.

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

11.5.
11.6.

Rozdział 11 – postanowienia końcowe
W sprawach nie unormowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisów szczególnych, wydanych na podstawie tej
ustawy.
Integralną część umowy stanowią warunki przyłączenia wydane dla przyłączy będących
przedmiotem umowy określonych w Załączniku nr 1.
Wszelkie zmiany w treści umowy wprowadzane będą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejsza umową Strony będą rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie
właściwego rzeczowo Sądu Gospodarczego dla siedziby Dostawcy.
W przypadku zmiany taryfy, na którą umowa się powołuje ulegają automatycznie zmianie
postanowienia niniejszej umowy i nie wymagają zmiany pisemnej w formie aneksu.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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