OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ sygn.
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§ 1 Postanowienia ogólne
Użyte w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub jej załącznikach pojęcia
oznaczają:
Odbiorca – każdy, kto kupuje i pobiera na własny rachunek energię
elektryczną na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej;
Sprzedawca – Deltis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (00A845), przy ul. Łuckiej 20/75, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335601, REGON:
141981827, NIP:
5272609597, kapitał zakładowy: 500.000 zł;
OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy;
Umowa – odpłatna umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą, której niniejsze OWU stanowią
integralną część;
PPE (Punkt Poboru Energii) – adres punktu poboru, do którego dostarczana
jest energia elektryczna, wskazany w Umowie.
Cennik – każdorazowo zbiór cen i opłat (netto) za energię elektryczną,
zawierający ceny gwarantowane i obowiązujący określonego w nim
Odbiorcę; może stanowić oddzielny dokument;
OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) – przedsiębiorstwo energetyczne
posiadające koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, odpowiedzialne
za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, 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
Odbiorcą a OSD, określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem
przez OSD na rzecz Odbiorcy usług dystrybucji energii;
Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi
odczytami urządzeń do pomiaru mocy lub energii;
Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne
od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części,
na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać
przy zachowaniu należytej staranności Stron;
Dane pomiarowo-rozliczeniowe – dane zużycia energii elektrycznej
przekazywane przez OSD, na podstawie których następuje rozliczenie
energii elektrycznej zużytej przez Odbiorcę w ramach Umowy;
Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub
pomiarowo-rozliczeniowe, a także układy połączeń między nimi, służące
bezpośrednio lub pośrednio do pomiaru energii elektrycznej i rozliczeń za
energię;
Tytuł prawny – rzeczowy, obligacyjny lub oparty na innej podstawie
stosunek prawny, z którego wynika uprawnienie do korzystania w imieniu
własnym z obiektu, w szczególności tytuł prawny stanowi: własność,
użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, najem, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu;
Pojęcia niezdefiniowane powyżej, do których odwołują się postanowienia
Umowy i/lub załączników posiadają znaczenie nadane im w obowiązujących
przepisach prawa, w szczególności w ustawie – Prawo energetyczne oraz w
aktach wykonawczych do tejże ustawy.
Do realizacji Umowy w zakresie każdego PPE wymienionego w Umowie,
konieczne jest obowiązywanie Umowy o świadczenie usług dystrybucji
zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD.
Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym
Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD i
pozyskiwaniem odczytów z Układów pomiarowo- rozliczeniowych,
przysługują Sprzedawcy. Koszt niezbilansowania handlowego, tj. różnicę
pomiędzy zadeklarowanym a rzeczywistym wolumenem energii pokrywa
Sprzedawca, co oznacza, że Odbiorca płaci za faktycznie zużytą energię
elektryczną.
Warunki świadczenia usług dystrybucji określa Umowa o świadczenie
usług dystrybucji zawartą pomiędzy Odbiorcą a OSD. Umowa ta określa
w szczególności:
(a) moc umowną;
(b) miejsce zainstalowania Układu pomiarowo-rozliczeniowego;
(c) własność oraz rodzaj urządzeń Układów pomiarowo-rozliczeniowych.
Moc umowna określona w Umowie o świadczenie usług dystrybucji jest
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ważne od dnia 10 czerwca 2015 roku
mocą właściwą dla niniejszej Umowy. Zmiana mocy umownej może być
dokonana przez Odbiorcę i OSD na warunkach przewidzianych w Umowie
o świadczenie usług dystrybucji.
Cena energii elektrycznej określona w Umowie zawiera stawkę podatku
akcyzowego za energię elektryczną.
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.
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu oraz innych
postanowień Umowy, cena netto za jedną MWh Energii Elektrycznej
zostaje określona przez Strony w treści Umowy. Kupujący przyjmuje do
wiadomości, że wskazana wyżej kwota ceny sprzedaży Energii
Elektrycznej ustalona została z uwzględnieniem ponoszonych przez
Sprzedawcę kosztów związanych z wypełnieniem wynikających z
przepisów ustawy A Prawo Energetyczne (względnie przepisów wydanych
w jej miejsce oraz aktualnie i w przyszłości obowiązujących przepisów
wykonawczych) obowiązków dotyczących strukturyzacji energii według
źródeł jej pochodzenia, w tym zwłaszcza na uzyskiwaniu przez
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią
elektryczną i przedstawianiu do umorzenia świadectw pochodzenia
potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnym
źródle energii (certyfikaty zielone – PMOZE_A – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 18.10.2012 r., Dz. U. 2012, Poz. 1229), świadectw
pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej ze
źródeł wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalń lub biogaz
(certyfikaty fioletowe – PMMET – rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26.07.2011 r., Dz. U. 176, Poz. 1052), innych świadectw pochodzenia
potwierdzających wytworzenie z kogeneracji (certyfikaty żółte lub
czerwone) oraz świadectw efektywności energetycznej (certyfikaty białe
– PMBG – Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011r., Dz.
U. 94, Poz. 551) albo uiszczaniu opłat zastępczych z tych tytułów, o
których mowa w przepisach Prawa Energetycznego. Strony zgodnie
postanawiają, ze w przypadku wejścia w życie, po zawarciu niniejszej
Umowy, zmian obowiązujących przepisów lub przepisów przewidujących
obowiązek uzyskiwania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się obrotem energią elektryczną i przedstawiania do umorzenia innego
jeszcze rodzaju lub rodzajów świadectw pochodzenia potwierdzającego
lub potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w innych źródłach
energii, cena sprzedaży Energii Elektrycznej wskazana powyżej ulegnie
zwiększeniu o kwotę równą kwocie opłaty zastępczej z tego tytułu lub
sumie kwot opłat zastępczych z tych tytułów. Zmiana ceny spowodowana
opisanymi okolicznościami obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie
właściwych przepisów, a w razie ich wejścia w życie w trakcie trwania
Okresu Rozliczeniowego należność Sprzedawcy za Energię Elektryczną
sprzedaną w danym Okresie Rozliczeniowym obliczona zostanie przy
uwzględnieniu ilości Energii Elektrycznej dostarczonej przed wejściem w
życie zmian przepisów prawa oraz ilości Energii Elektrycznej dostarczonej
po wejściu w życie tych zmian.

Odbiorca zamawia energię elektryczną czynną do obiektów
wymienionych w Umowie.
Wszelkie parametry związane z dostawą energii, takie jak: ceny i
opłaty za energię, grupa taryfowa, data rozpoczęcia dostawy,
okres obowiązywania Umowy określone są w Umowie odrębnie
dla każdego Punktu Poboru Energii
Odbiorca oświadcza, że kupowaną energię elektryczną na
podstawie niniejszej Umowy będzie zużywał na potrzeby
własne.
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zawartych
w Umowie. W celu realizacji Umowy dane są udostępniane
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, a także podmiotom
świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia
należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji
związanej z realizacją Umowy, w tym faktur VAT.
Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
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zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z
późniejszymi zmianami).
Podanie przez Odbiorcę danych w celu ich przetwarzania w ww.
zakresie jest dobrowolne, przy czym podanie tych danych jest
konieczne w celu zawarcia Umowy.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Dostawa
i sprzedaż energii elektrycznej rozpocznie się nie wcześniej niż
, pod warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego. Umowa została zawarta na czas
określony, do dnia
….
Po zawarciu Umowy Sprzedawcy przysługuje prawo weryfikacji
sytuacji finansowej Odbiorcy. W przypadku otrzymania przez
Sprzedawcę od 3 niezależnych wywiadowni gospodarczych
raportów handlowych, zawierających negatywną analizę
płatniczą Odbiorcy, do dnia rozpoczęcia dostaw energii
elektrycznej przez Sprzedawcę, Sprzedawcy przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy. W razie wykonania przez Sprzedawcę
prawa odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą.
Integralną część Umowy stanowią:
(a) Ogólne Warunki Umowy
(b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Odbiorcy w zakresie
zmiany sprzedawcy
Odbiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy otrzymał od
Sprzedawcy dokumenty określone w ust. powyżej, zapoznał się z
ich treścią i nie wnosi zastrzeżeń co do ich treści oraz danych tam
zawartych.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron
§ 2 Ceny energii elektrycznej i opłaty handlowe
Sprzedawca oświadcza, iż udziela Odbiorcy gwarancji ceny, co oznacza, iż
w okresie obowiązywania Umowy, cena energii elektrycznej oraz
wysokość opłaty handlowej nie ulegną zmianie z zastrzeżeniem par. 1 ust.
7.
Okres obowiązywania Umowy może zostać przedłużony w drodze
stosownego aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności
lub na skutek przyjęcia przez Odbiorcę oferty złożonej mu przez
Sprzedawcę
W sytuacji, gdy żadna ze Stron nie złoży, nie później niż na miesiąc przed
upływem okresu obowiązywania Umowy, oświadczenia o braku zamiaru
kontynuowania współpracy, Strony zgodnie postanawiają przyjąć, że
zawarto kolejną Umowę na czas określony – 12 (dwunastu) miesięcy. Do
zawartej w takiej sytuacji Umowy stosuje się, o ile Strony zgodnie nie
postanowią inaczej, postanowienia Umowy wraz z załącznikami, za
wyjątkiem § 1 ust. 7 OWU. Cenę energii elektrycznej ustala się na podstawie
aktualnego energomat.pl. Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia
Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec kwartału obowiązywania nowo zawartej Umowy.

§ 3 Prawa i obowiązki stron związane z realizacją Umowy
Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych zawartych w
Umowie, mających wpływ na jej realizację, w szczególności Odbiorca
zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej o zmianie
adresu korespondencyjnego oraz adresu email.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do:
a. umożliwienia wglądu do materiałów stanowiących podstawę rozliczeń;
b. zapewnienia standardów jakościowych obsługi Odbiorcy;
c. nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych
cenach energii elektrycznej;
d. przyjmowania reklamacji i zgłoszeń dotyczących warunków realizacji
Umowy;
e. rozpatrywania reklamacji lub zgłoszeń Odbiorcy w sprawie rozliczeń i
udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia
reklamacji bądź zgłoszenia.
3. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w
zakresie stosowania Umowy w formie ustnej, pisemnej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Udzielenie informacji może nastąpić
w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja bądź zgłoszenie.
4. Przy wnoszeniu wszelkich spraw związanych z realizacją Umowy, Odbiorca
jest zobowiązany powoływać się na numer Umowy. Dane teleadresowe
Sprzedawcy oraz numer Umowy są każdorazowo wskazane w
korespondencji kierowanej do Odbiorcy.
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W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorców
przez Sprzedawcę w odniesieniu do realizacji Umowy w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej, Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty lub upustu
według stawek i na zasadach określonych w
§42 pkt 1, 10, 11 rozporządzenia Min. Gospodarki w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną z dnia 18 sierpnia 2011 r., tj. z dnia 7 czerwca 2013 roku (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1200) lub każdym późniejszym akcie prawym określającym te
stawki.
Sprzedawca nie odpowiada za standardy jakościowe dostarczanej przez
OSD energii elektrycznej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
niewykonaniem Umowy lub nienależytym wykonaniem Umowy z innych
przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, a w szczególności
wynikających z wyłącznej winy Odbiorcy.
Odbiorca w odniesieniu do realizacji Umowy zobowiązuje się do:
a. zakupu od Sprzedawcy energii elektrycznej w ilości pokrywającej
całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną dla PPE
wymienionych w Umowie;
b. pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i warunkami Umowy;
c. terminowego regulowania należności za energię elektryczną i innych
należności związanych ze sprzedażą energii elektrycznej wynikających
z Umowy;
d. niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach
charakteru wykorzystywania energii oraz innych okolicznościach
mających wpływ na rozliczanie Odbiorcy;
e. niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie, rozwiązaniu
lub wypowiedzeniu Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej przez Odbiorcę lub OSD;
f. upoważnienia Sprzedawcy do otrzymywania Danych pomiaroworozliczeniowych.
§ 4 Ogólne informacje dotyczące rozliczeń i płatności
Sprzedawca pobiera miesięczne należności za energię elektryczną w
oparciu o faktury szacunkowe, w wysokości określonej na podstawie
szacunkowego i deklarowanego przez Odbiorcę zużycia energii
elektrycznej zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.
Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej Sprzedawca przeprowadza w
półrocznym okresie rozliczeniowym dla PPE zakwalifikowanych do grup
taryfowych C1x oraz w miesięcznym okresie rozliczeniowym dla PPE
zakwalifikowanych do grup taryfowych B2x i C2x.
Po otrzymaniu przez Sprzedawcę danych pomiarowo-rozliczeniowych od
OSD poprawnych i zatwierdzonych przez niego, w oparciu o otrzymane
dane Sprzedawca wystawi fakturę rozliczeniową, która będzie
uwzględniała rzeczywiste zużycie energii elektrycznej w okresie
rozliczeniowym oraz płatności dokonane na podstawie faktur
szacunkowych.
Sprzedawca wystawia jedną zbiorczą fakturę, która obejmuje płatność za
wszystkie PPE wskazane w Umowie. Załącznik do faktury zbiorczej
wskazuje zużycie oraz płatność dla poszczególnych PPE.
Faktury, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sprzedawca wystawia: a) do
piętnastego dnia miesiąca za następny miesiąc kalendarzowy – dla PPE,
dla których rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło w miesiącach
poprzedzających datę wystawienia faktury; b) pierwszego dnia miesiąca
– dla PPE, dla których rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło w
miesiącu wystawienia faktury. Faktury rozliczeniowe, o których mowa w
ust. 3 powyżej, Sprzedawca wystawia pomiędzy piątym a piętnastym
dniem po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Termin płatności faktur, o których mowa w ust. 1 oraz 3 powyżej
każdorazowo jest oznaczony na fakturze i nie może być krótszy niż 14 dni
od daty jej wystawienia. W razie przekroczenia przez Odbiorcę terminu
płatności, sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Odczytów Układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upoważniony
przedstawiciel OSD i udostępnia je Sprzedawcy. W przypadku braku
dostępu do Układu pomiarowo-rozliczeniowego, należności mogą być
obliczane szacunkowo na podstawie średniego dobowego zużycia z
poprzedniego okresu rozliczeniowego bądź wskazań Układu pomiaroworozliczeniowego podanych przez Odbiorcę, które zostaną zweryfikowane
przez przedstawiciela OSD podczas następnego odczytu.
Odbiorca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich płatności
należności wynikających z Umowy na rachunek bankowy wskazany w
treści faktury lub wezwania do zapłaty. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne skutki wpłat dokonanych przez
Odbiorcę na inny numer rachunku bankowego niż wskazany na fakturach
lub wezwaniach do zapłaty wystawionych przez Sprzedawcę. Za dzień
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uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na
rachunek bankowy Sprzedawcy.
9. Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza
Sprzedawcy niezwłocznie po otrzymaniu faktury lub innego dokumentu
księgowego, przy czym wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z
obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na
fakturze.
10. W przypadku powstania nadpłaty w rozliczeniu za pobraną energię
elektryczną, nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych
na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu.
11. Jeżeli Odbiorca nie zapłacił należności za energię elektryczną, Sprzedawca
wzywa Odbiorcę do zapłaty, zawiadamiając go o zamiarze wypowiedzenia
umowy i wyznaczając mu dodatkowy, co najmniej 14Adniowy termin
zapłaty. Wezwanie ma formę pisemną i jest dostarczane Odbiorcy
przesyłką poleconą. Odbiorca obowiązany jest pokryć koszt
jednorazowego sporządzenia i dostarczenia wezwania. Koszt
pojedynczego wezwania, nie może przekroczyć dwukrotności wartości
aktualnej stawki opłaty stosowanej przez operatora publicznego lub
innego operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada
2012 roku – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012, poz. 1529) za wysłanie listu
poleconego . Sprzedawca może przekazywać osobom trzecim dokumenty,
dotyczące wierzytelności przysługujących mu wobec Odbiorcy, w
przypadku zbycia tych wierzytelności.
12. W przypadku, gdy Odbiorca nie uregulował należności po upływie 30 dni od
daty wymagalności, Sprzedawca może zażądać od Odbiorcy zabezpieczenia
w formie przedpłaty w wysokości średniej z 2A miesięcznych faktur
rozliczeniowych, wystawianych Odbiorcy za zakup energii elektrycznej.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Odbiorcę obowiązku, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, upoważnia Sprzedawcę do
rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
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§ 5 Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
Sprzedawca może wstrzymać świadczenie sprzedaży energii elektrycznej,
jeżeli stwierdzi, że:
a. instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla
życia, zdrowia albo środowiska;
b. nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej;
c. Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej
miesiąc po upływie terminu płatności.
Sprzedawca jest zobowiązany do bezzwłocznego wznowienia dostarczania
energii elektrycznej wstrzymanego z powodów wskazanych w ust. 1
powyżej, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczanie
energii.
Koszt wznowienia dostarczania energii elektrycznej po ustaniu okoliczności
uzasadniających wstrzymanie jej dostarczania, ponosi Odbiorca. Ponadto,
przed wznowieniem świadczenia sprzedaży energii elektrycznej Odbiorca
zobowiązany jest pokryć należności wraz z naliczonymi odsetkami
ustawowymi oraz opłatą windykacyjną w wysokości 1 000 zł, powiększoną
o należny VAT.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej na skutek
nierealizowania przez Odbiorcę postanowień Umowy bądź zaistnienia
okoliczności opisanych w ust. 1 a i b powyżej.
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie jest równoznaczne z
rozwiązaniem Umowy.
§ 6 Zmiana Umowy i jej załączników
Sprzedawca może wprowadzić zmiany do Umowy i jej załączników, w tym
w zakresie cen i stawek opłat za energię elektryczną.
O powyższych zmianach Sprzedawca poinformuje Odbiorcę z co najmniej
30-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana dokumentów, o których mowa w
niniejszym ustępie nastąpi w formie pisemnej bądź drogą e-mailową
poprzez dostarczenie Odbiorcy treści zmian oraz informacji o dacie wejścia
ich w życie. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Odbiorcy
przysługuje
prawo
wypowiedzenia
Umowy
z
zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie
Odbiorcy o wypowiedzeniu dotarło do Sprzedawcy, chyba że Odbiorca
wskaże w oświadczeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, powinno być wysłane Sprzedawcy w terminie 7 dni od
otrzymania projektu zmian Umowy i/lub jej załączników.
W przypadku dokonania przez OSD (samodzielnie lub na wniosek Odbiorcy)
zmiany grupy taryfowej Odbiorcy na taką, której nie ma w obowiązującym
Odbiorcę Cenniku, Sprzedawca przedstawi Odbiorcy nowy Cennik
odzwierciedlający właściwą dla Odbiorcy grupę taryfową. Postanowienia

4.

ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do
okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 7 powyżej.

§ 7 Warunki rozwiązania Umowy
Umowa została zawarta na czas określony wskazany w Umowie
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Odbiorcę:
a. dzień po podpisaniu umowy
b. poprzez odwołanie pełnomocnictwa udzielonego Sprzedawcy do
dokonania czynności związanych z procesem zmiany Sprzedawcy
c. w przypadku konieczności wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę z
przyczyn leżących wyłącznie po stronie Odbiorcy
d. w przypadku rozwiązania umowy dla PPE, dla których sumaryczne,
e. jeśli w wyniku świadomego działania Odbiorcy Sprzedawca nie ma
możliwości rozpoczęcia bądź kontynuowania realizacji Umowy
Odbiorca będzie zobowiązany do zwrotu sprzedawcy części kosztów
związanych z zamówieniem dla niego energii elektrycznej dla pełnych
miesięcy pozostałych do końca obowiązywania Umowy, w terminie 14
dni od otrzymania pisemnego wezwania.
3. Wysokość należności, o której mowa w ust. 2 powyżej jest obliczana
według wzoru: (Sdk x C)/2, w którym poszczególne oznaczenia to: Sdk A
suma deklarowanego przez Odbiorcę zużycia energii elektrycznej
wskazanego w Umowie dla pełnych miesięcy pozostałych do końca
obowiązywania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego OWU; C A
cena brutto za 1 MWh obowiązującą Odbiorcę w dniu złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku, gdy w odniesieniu
do Odbiorcy ma zastosowanie Cennik przewidujący dwie lub więcej
stawek (dwu lub więcej strefie grupy taryfowej), jako cenę brutto
wskazuje się średnią arytmetyczną z cen każdej strefy.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy zgodnie ust. 2 powyżej, okres
wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
oświadczenie Odbiorcy o wypowiedzeniu dotarło adresata.
5. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę lub OSD którejkolwiek z
umów o świadczenie dystrybucji do PPE określonych w Umowie.
6. Na wniosek Odbiorcy Umowa może ulec rozwiązaniu za porozumieniem
Stron, w terminie uzgodnionym przez Strony, w przypadku zawieszenia
lub likwidacji przez Odbiorcę działalności, po przedstawieniu przez
Odbiorcę urzędowych dokumentów, potwierdzających zaistniałe
zdarzenie.
7. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie Umowy po przekazaniu obiektu
nowemu użytkownikowi i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczoodbiorczego z podanymi wskazaniami układu pomiaroworozliczeniowego. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą podpisania
przez Sprzedawcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym
użytkownikiem. Do chwili podpisania nowej umowy, Odbiorca zostanie
obciążony należnościami wynikającymi z Umowy.
8. Rozwiązanie Umowy dla danego PPE wskazanego w Umowie nie stanowi
rozwiązania całej Umowy z wyjątkiem okoliczności wskazanych w ust 2
pkt d) niniejszego paragrafu.
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10. W przypadkach określonych w § 6 ust. 1 oraz w ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu Odbiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy części
kosztów związanych z zamówieniem dla niego energii elektrycznej na cały
okres obowiązywania Umowy.
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§ 8 Postanowienia końcowe
Nie wymagają formy aneksu do Umowy następujące zmiany:
a. siedziby i adresu do korespondencji którejkolwiek ze Stron;
b. numeru rachunku bankowego do płatności za energię elektryczną;
c. przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy Prawo
energetyczne oraz jej rozporządzeń wykonawczych.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy staje 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 bezskutecznością.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, a nie
podlegające kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, będą
podlegały rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby pozwane
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