UMOWA sprzedaży energii elektrycznej
nr ZE/___/____/SEE/2019 (nr ERU: PH/SE/_____/2019)
(dalej Umowa)
zawarta w dniu ___________ między
ARCELORMITTAL POLAND Spółka Akcyjna, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115891, NIP: 634-24-63083, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 2 659 478 030,00 zł zwaną
dalej Przedsiębiorstwem energetycznym, reprezentowanym przez:
1. ................................................................................................

2. ................................................................................................
a
……………………………………….. z siedzibą : ………………………………………., wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
………………………………………………………………..,
…….Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP:
…………………….., REGON: …………………………., kapitał zakładowy: …………………. zł ,
kapitał
wpłacony:
………………………..
zł,
adres
do
korespondencji:
………………………………………………………………………
zwaną dalej Odbiorcą reprezentowaną przez:
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................

§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią:
1) Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi nowelizacjami
(dalej: „Ustawa”), wraz z aktami wykonawczymi,
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2) aktualny cennik energii elektrycznej, zwanym dalej „Cennikiem”. Aktualny na dzień
wejścia w życie niniejszej Umowy cennik – stanowi dokument o nazwie „CENNIK
ARCELORMITTAL POLAND S.A. dla energii elektrycznej Grupy taryfowe B,C,R.”,
który dostępny jest na stronie internetowej http://www.arcelormittal.com/poland/dlaodbiorcow-energii.html - skąd może być przez Odbiorcę pobrany, przechowywany
i odtwarzany w zwykłym toku czynności.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne posiada, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/92A/4336/W/OKA/2003/RK
z dnia 13 sierpnia 2003 r. z późn. zm.
3. Odbiorca oświadcza, że ma zawartą Umowę o świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej nr z dnia ____________ z Przedsiębiorstwem energetycznym działającym
na podstawie koncesji na dystrybucję energi elektrycznej, zwaną dalej “umową o
świadczenie usług dystrybucji”.
4. Wykonywanie niniejszej Umowy jest możliwe jedynie przy jednoczesnym
obowiązywaniu Umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz w załącznikach do Umowy, o ile nie
zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych
powołanych w ust. 1 pkt. 1.
6. Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz zobowiązują się do przestrzegania
zapisów i postanowień przepisów oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1.
§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej przez Przedsiębiorstwo
energetyczne do Odbiorcy, oraz związane z tym prawa i obowiązki Stron.
2. Odbiorca zobowiązuje się do:
a) zakupu energii elektrycznej od Przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie
wszystkich miejsc dostarczania określonych w Umowie o świadczenie usług
dystrybucji.
b) terminowej zapłaty za zakupioną energię elektryczną na warunkach określonych
w Umowie,
3. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do:
a) sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy oraz wydania jej we wszystkich miejscach
dostarczania określonych w Umowie o świadczenie usług dystrybucji,
b) prowadzenia bilansowania handlowego Odbiorcy w ramach jednostki grafikowej
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie Przedsiębiorstwa energetycznego.
4. Warunki świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do miejsc dostarczania nie
są przedmiotem niniejszej Umowy i określa je Umowa o świadczenie usług
dystrybucji. Umowa ta określa w szczególności:
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a)
b)
c)
d)
e)

napięcie, na jakim odbywa się pobór energii,
moc umowną oraz warunki jej zmiany,
miejsca dostarczenia energii elektrycznej,
obowiązki Stron w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
parametry techniczne i jakościowe energii elektrycznej oraz wysokość bonifikaty
za niedotrzymanie tych parametrów,
f) warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii
g) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego,
h) własność oraz rodzaj urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

§ 3.
Ilość i przeznaczenie energii elektrycznej
1. Planowana przez Odbiorcę średnia miesięczna ilość energii elektrycznej nabywanej od
Przedsiębiorstwa energetycznego w okresie obowiązywania Umowy wynosi: MWh.
2. Ilość energii elektrycznej, która będzie podstawą rozliczeń ustalana będzie na
podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych określonych w Umowie
o świadczenie usług dystrybucji, a w przypadku awarii układu pomiaroworozliczeniowego, lub w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego – na zasadach określonych w Umowie
o świadczenie usług dystrybucji.
3. Odbiorca oświadcza, że energię nabywaną na podstawie niniejszej Umowy kupuje na
własny użytek, tj. nie jest ona przeznaczona do odsprzedaży ani nie będzie używana na
potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
4. Odbiorca oświadcza że:
a. nie posiada koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej,
a w razie jej uzyskania zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym
Przedsiębiorstwa energetycznego.
b. nie prowadzi działalności obejmującej wytwarzanie lub obrót energią
elektryczną w zakresie niewymagającym koncesji, a w razie rozpoczęcia takiej
działalności zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym
Przedsiębiorstwa energetycznego.
5. W przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie określonym w ust. 4 – Strony
dostosują postanowienia Umowy do zmienionego stanu faktycznego i prawnego. W
szczególności w takim wypadku zmianie może ulec cena energii elektrycznej z uwagi
na przepisy dotyczące przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw
pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z przepisów prawa oraz z
uwagi na przepisy o podatku akcyzowym.
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§4
Sposób prowadzenia rozliczeń
1. Rozliczenia między Stronami z tytułu ceny energii elektrycznej w roku 2019 - będą się
odbywać wg cen i stawek opłat zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 28
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U z 2018 r. poz. 2538) – tj. zgodnie z Cennikiem stosowanym w dniu 30 czerwca
2018 r. - dla grupy taryfowej ustalonej zgodnie z Umową o świadczenie usług
dystrybucji. Natomiast rozliczenia między Stronami z tytułu ceny energii elektrycznej
w latach następnych będą się odbywać wg cen i stawek opłat zgodnie z aktualnym
Cennikiem. Powyższe postanowienia obowiązują z zastrzeżeniem ust. 5. Wartości
określone w Cenniku zostaną powiększone o wysokość podatku od towarów i usług
(VAT) obliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zasady zmiany grupy taryfowej określa Umowa o świadczenie usług dystrybucji.
3. Należności z tytułu energii biernej nie są przedmiotem niniejszej Umowy i rozliczenia
w tym zakresie określa Umowa o świadczenie usług dystrybucji.
4. Ceny energii elektrycznej określone w Cenniku – będące postawą ustalenia należności
Odbiorcy - zawierają koszty wykonywania obowiązków w zakresie umarzania
świadectw pochodzenia lub uiszczania opłaty zastępczej odnośnie energii ze źródeł
odnawialnych, pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw
efektywności energetycznej albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z
obowiązujących przepisów, a także inne koszty określone w Cenniku, oraz stawkę
podatku akcyzowego.
5. W przypadku wejścia w życie zmian w obowiązujących przepisach prawa, których
wynikiem będzie w szczególności wprowadzenie określonych zasad kształtowania cen
lub zmiany w zakresie podatku akcyzowego, obowiązku umarzania świadectw
pochodzenia, świadectw efektywności energetycznej lub
wykonywania innego
podobnego obowiązku przez przedsiębiorstwa energetyczne, cena określona w ust. 5
Umowy ulegnie zmianie, w takim zakresie, w jakim zmiany przepisów prawa będą
miały wpływ na poziom tej ceny. Zmieniona cena obowiązywać będzie od dnia wejścia
w życie zmienionych przepisów prawa bez konieczności sporządzania przez Strony
odrębnego aneksu do Umowy. Przedsiębiorstwo energetyczne poinformuje Odbiorcę o
wejściu w życie zmienionych cen, w ten sposób, że do faktury za pierwszy okres
rozliczeniowy, w którym obowiązywać będą zmienione ceny, Przedsiębiorstwo
energetyczne dołączy pismo zawierające informację o wejściu w życie nowych
przepisów prawnych oraz o zakresie, w jakim wpłynęły na zmianę cen.
6. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywane będą w miesięcznych
okresach rozliczeniowych, w oparciu o fakturę VAT.
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7. Należności za dostarczoną energię elektryczną będą regulowane przelewem
bankowym na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa energetycznego wskazany
każdorazowo na fakturze, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
8. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze nie odpowiada ilości
energii elektrycznej zużytej faktycznie przez Odbiorcę, Sprzedawca dokonuje korekty
faktury. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur są zasady korekty błędów
w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, określone
w Umowie o świadczenie usług dystrybucji.
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Odbiorcę, drugiej stronie przysługuje
prawo dochodzenia odsetek za opóźnienie w wysokości wynikającej z obowiązujących
przepisów.
10. Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień uznania rachunku bankowego
Przedsiębiorstwa energetycznego.
11. W przypadku zmiany cen energii elektrycznej w obowiązującym Cenniku w czasie
trwania okresu rozliczeniowego cena energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym
jest ustalana na podstawie rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie do
liczby dni przed i po zmianie cen w oparciu o średniodobowe zużycie energii
elektrycznej Odbiorcy w tym okresie rozliczeniowym, o ile Odbiorca nie zgłosi stanu
licznika na dzień zmiany Cennika.
12. Rozliczenia pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetycznym a Odbiorcą są dokonywane
przy określeniu poboru energii elektrycznej z dokładnością do 1 kWh.
§5
Standardy jakościowe obsługi Odbiorcy
1. Przedsiębiorstwo energetyczne w zakresie standardów jakościowych obsługi
Odbiorcy:
1) przyjmuje od Odbiorcy przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące
dostarczania energii elektrycznej z sieci. Reklamacje te można składać: telefonicznie
przez całą dobę pod numerem telefonu:_____________________, lub pisemnie na
adres: ArcelorMittal Poland S.A., __________________,________________.
2) nieodpłatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnego
Cennika;
3) rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela
odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub
zgłoszenia reklamacji,
2. Odpowiedź na reklamacje nastąpi w takiej formie w jakiej reklamacja została złożona.
3. Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy, do opóźnienia płatności, zmniejszenia
kwoty płatności ani do jej odmowy. W przypadku gdy w wyniku uznania reklamacji
Odbiorcy zostanie stwierdzona nadpłata - Przedsiębiorstwo energetyczne zalicza
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nadpłatę na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile
Odbiorca nie zażąda jej zwrotu.
4. Kwestie sporne mogą być przedmiotem sporu sądowego dopiero po wyczerpaniu
trybu reklamacji. Tryb reklamacji uznaje się za wyczerpany w razie odmowy
uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo energetyczne lub w razie
opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamacje przekraczającego terminy
określone w ust. 1.
5. Zaistnienie sporu nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku uiszczenia spornej kwoty.
Rozliczenie ostateczne następuje po osiągnięciu porozumienia co do spornych kwestii
albo po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu.
§ 6.
Bonifikaty
2. Za niedotrzymanie standardów jakościowych, o których mowa wyżej, - Odbiorcy
przysługuje bonifikata przyznawana w trybie i w wysokości zgodnie z treścią
właściwych przepisów prawa.
3. Przypadki w których Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do udzielenia
Odbiorcy bonifikat oraz wysokość tych bonifikat określa aktualne rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji Taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną.
§7
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
1. Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo do wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu
u Odbiorcy w następujących przypadkach, gdy:
a) Odbiorca zwleka z zapłatą za energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni
po upływie terminu płatności,
b) Odbiorca nie wyraził zgody na zainstalowanie przedpłatowego układu
pomiarowo rozliczeniowego w przypadkach określonych w Ustawie,
2. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej może nastąpić także w przypadkach
określonych w Umowie o świadczenie usług dystrybucji.
3. Przedsiębiorstwo energetyczne wznowi dostarczanie energii elektrycznej
niezwłocznie, po ustaniu przyczyny wstrzymania jej dostarczania do Odbiorcy. Koszt
wstrzymania i wznowienia dostarczania energii ponosi Odbiorca.
4. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie oznacza utraty mocy przez niniejszą
Umowę i nie oznacza zaprzestania dostarczania energii w rozumieniu Ustawy.
§8
6

Odpowiedzialność
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści,
chyba że szczególne postanowienia Umowy stanowią inaczej.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody:
a. spowodowane niewykonaniem Umowy przez Odbiorcę, w tym zwłaszcza za skutki
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej zgodnie z § 7,
b. będące skutkami przerw i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej za które
Przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności zgodnie
z postanowieniami Umowy o świadczenie usług dystrybucji,
c. powstałe z innych przyczyn niezawinionych przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
3. W przypadku, gdy wskutek wadliwego działania lub wadliwej eksploatacji urządzeń
Odbiorcy - wystąpi awaria w sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego
lub u innych odbiorców przyłączonych do tej sieci - Odbiorca ponosi pełną
odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek powstałej awarii.

§9
Poufność, wymiana informacji
1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony
w związku z zawarciem oraz z realizacją Umowy, co do których które dana strona
wyraźnie zastrzegła, że są poufne, oraz inne informacje wyraźnie zastrzeżone przez
którąkolwiek ze Stron jako poufne - mają charakter poufny, w związku z czym nie mogą
być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób
w okresie obowiązywania Umowy.
2. Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla
którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji podmiotom działającym w imieniu Strony
lub na zlecenie Strony przy wykonaniu Umowy lub w ramach normalnego prowadzenia
przez Stronę swojej działalności (np. obsługa prawna, księgowa, podmioty należące do tej
samej grupy kapitałowej), z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności
uzyskanych informacji, oraz informacji na ujawnienie których druga Strona wyrazi zgodę
na piśmie lub informacji należących do informacji powszechnie znanych lub informacji,
których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
3. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających
na celu dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez jej pracowników
i zleceniobiorców.
4. Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do wymiany informacji związanych z realizacją
Umowy wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia zawiera Załącznik nr 1. Zmiana
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tych podmiotów wymaga zawiadomienia drugiej strony w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i nie wymaga sporządzenia aneksu.
§ 10
Okres obowiązywania Umowy i warunki jej rozwiązania
1. Umowa wchodzi w życie, z dniem podpisania z mocą od ……………………, lecz nie
wcześniej niż z dniem wejścia w życie Umowy o świadczenie usług dystrybucji.
2. Umowa została zawarta na czas określony do dnia ………………., jednak nie dłuższy
niż czas obowiązywania Umowy o świadczenie usług dystrybucji. Z chwilą utraty
mocy przez Umowę o świadczenie usług dystrybucji – niniejsza Umowa także ulega
rozwiązaniu.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w drodze wypowiedzenia
dokonanego formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
4. Umowa może być wypowiedziana przez Odbiorcę z uwagi na zamiar opuszczenia
nieruchomości/obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Odbiorca zobowiązany
jest
poinformować
Przedsiębiorstwo
energetyczne
z
jednomiesięcznym
wyprzedzeniem o zamiarze opuszczenia nieruchomości/obiektu, do którego
dostarczana jest energia elektryczna. Jeżeli z oświadczenia o zamiarze opuszczenia
nieruchomości/obiektu nie będzie wynikać nic innego oświadczenie takie będzie
traktowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne, jako oświadczenie Odbiorcy
o wypowiedzeniu
niniejszej
Umowy
w
zakresie
dotyczącym
danej
nieruchomości/obiektu. Oświadczenie takie nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku
spełniania świadczeń wynikających z Umowy do końca okresu wypowiedzenia.
5. Zaniechanie poboru energii elektrycznej lub zbycie nieruchomości/obiektu do którego
dostarczana jest energia elektryczna – bez rozwiązania Umowy - nie zwalnia Odbiorcy
z jego obowiązków wynikających z Umowy.
6. Umowa może być ponadto wypowiedziana przez Przedsiębiorstwo energetyczne ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
1) Odbiorca zwleka z zapłatą za energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie
terminu płatności,
2) Odbiorca utracił tytuł prawny do nieruchomości/obiektu do którego dostarczana
jest energia elektryczna,
3) Odbiorca nie stosuje się do aktualnie obowiązującej Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ("IRiESD") określonej w Umowie
o świadczenie usług dystrybucji lub nie wykonuje innych obowiązków
określonych w niniejszej Umowie lub w przepisach prawa, pomimo uprzedniego
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wyznaczenia Odbiorcy odpowiedniego, co najmniej 14-dniowego terminu do ich
wykonania.
§ 11
Sprzedawca rezerwowy
1. Zgodnie z przepisami Ustawy – w umowie Umowę o świadczenie usługi dystrybucji
energii elektrycznej, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy – Odbiorca wskazuje
sprzedawcę rezerwowego – dokonując jego wyboru spośród sprzedawców rezerwowych
ujętych na liście publikowanej przez operatora systemu dystrybucyjnego. Konsekwencją
dokonania takiego wyboru jest obowiązek zawarcia przez operatora systemu
dystrybucyjnego w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą
rezerwowym w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach Ustawy a w
szczególności w art. 5aa Ustawy – na wypadek konieczności zaprzestania sprzedaży
energii elektrycznej przez Przedsiębiorstwo energetyczne lub w przypadku wygaśnięcia
niniejszej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Obowiązek, zawarcia umowy sprzedaży
rezerwowej nie dotyczy Odbiorcy w okresie wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej, o którym mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b Ustawy. Brak dokonania wyboru
innego sprzedawcy rezerwowego niż Przedsiębiorstwo energetyczne – oznacza, że
sprzedawcą rezerwowym dla Odbiorcy jest Przedsiębiorstwo energetyczne.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne poinformuje Odbiorcę oraz sprzedawcę rezerwowego (o ile
będzie nim inny podmiot niż Przedsiębiorstwo energetyczne), o konieczności zaprzestania
sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorcy oraz przewidywanej dacie zaprzestania tej
sprzedaży, jeśli jest znana lub możliwa do ustalenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia przez Przedsiębiorstwo
energetyczne informacji o braku możliwości dalszego wywiązywania się z Umowy.

§ 12
Dane osobowe
3. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony, jako niezależni administratorzy danych
osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących
Strony, osób wskazanych w Umowie do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w
wykonanie Umowy oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od
potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) przekazanych:
a. Przedsiębiorstwo energetycznemu na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest
Przedsiębiorstwo energetyczne,
b. Odbiorcy na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Odbiorca.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmiany postanowień Cennika oraz IRIESD, na które powołuje się Umowa,
ulegają automatycznie zmianie odpowiednie postanowienia Umowy bez potrzeby
stosowania aneksów, co nie wyklucza obowiązku Stron do zawarcia aneksu do umowy
w celu usunięcia lub zmiany nieaktualnych postanowień Umowy. Jednakże:
a) Zmiana Cennika Przedsiębiorstwa energetycznego wiąże Odbiorcę jeżeli nie złożył
oświadczenia o wypowiedzeniu niniejszej Umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej Umowy może być
złożone w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Cennika na stronie
internetowej http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html. Nowy
Cennik wchodzi w życie w terminie miesiąca od dnia jego opublikowania na stronie
internetowej chyba, że Odbiorca złożył ww. oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej
Umowy. W takim wypadku – do końca okresu obowiązywania niniejszej Umowy –
obowiązuje Cennik dotychczasowy.
b) Zasady wejścia w życie IRIESD, zostały określone w Umowie o świadczenie usług
dystrybucji.
2. O wprowadzeniu nowego Cennika – Przedsiębiorstwo energetyczne powiadomi także
Odbiorcę - pisemnie przesyłając mu Cennik lub wyciąg z jego treści w ciągu jednego
okresu rozliczeniowego od daty wejścia w życie nowego Cennika.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Ustawy, postanowienia
rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, Kodeksu Cywilnego oraz inne
właściwe przepisy prawa.
4. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne lub
nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych jej postanowień.
W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub nieskuteczne
postanowienia takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w swej treści
najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Umowy. Dotyczy to również sytuacji,
gdy w Umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie Umowy okaże się
niewykonalne.
5. Zawiadomienia oraz korespondencja, wymagana niniejszą Umową, oraz wszelkie
oświadczenia związane z niniejszą Umową będą kierowane na adresy wskazane
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6.

7.

8.

9.

w nagłówku niniejszej Umowy, chyba, że Strona poinformuje drugą stronę na piśmie (pod
rygorem nieważności) o zmianie swojego adresu. Jednakże Przedsiębiorstwo energetyczne
ma prawo dokonywać wszelkich doręczeń do Odbiorcy pod adres, w którym znajduje się
miejsce dostarczania energii elektrycznej zgodnie z niniejszą Umową.
Każdy przypadek odmowy przyjęcia przesyłki pod adresem, w którym znajduje się
miejsce dostarczania energii elektrycznej - przez osoby przebywające w tym lokalu za
zgodą Odbiorcy - będzie traktowany jako skuteczne doręczenie do Odbiorcy, na
podstawie stosownego protokołu odmowy przyjęcia przesyłki - sporządzonego przez
Przedsiębiorstwo energetyczne.
Spory powstające przy wykonaniu niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa energetycznego lub siedziby oddziału
Przedsiębiorstwa energetycznego, na którego obszarze działania znajduje się miejsce
dostarczania, o którym mowa w umowie o świadczenie usług dystrybucji, chyba że
rozstrzygnięcie sporu leży w kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wszelkie zmiany w treści Umowy jak oświadczenia składane przez Strony w związku
z wykonaniem Umowy, wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Odbiorca nie jest uprawniony do zbywania na rzecz osób trzecich jakichkolwiek
wierzytelności przysługujących mu wobec Przedsiębiorstwa energetycznego oraz do
zbywania innych praw i obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej
pisemnej zgody Przedsiębiorstwa energetycznego pod rygorem nieważności.

10. Wszelkie dokumenty wystawiane przez Odbiorcę stwierdzające istnienie wierzytelności
wynikających z Umowy muszą powoływać się na Umowę oraz musza zawierać wzmiankę
o zastrzeżeniu określonym w ust. 9.
11. Przeniesienie przez Odbiorcę wierzytelności wynikających z Umowy - bez uprzedniej
pisemnej zgody Przedsiębiorstwa energetycznego określonej w ust. 9, na podstawie
dokumentu nie spełniającego wymogów określonych w ust. 10 - powoduje zwolnienie
Przedsiębiorstwa energetycznego z długu i w konsekwencji wierzytelność ta wygasa.
12. Strony wyłączają możliwość zaspokojenia zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa
Energetycznego poprzez potrącanie wierzytelności przysługujących Przedsiębiorstwu
energetycznemu wobec Odbiorcy z wierzytelnościami Odbiorcy przysługującymi wobec
Przedsiębiorstwa Energetycznego, nabytymi od osób trzecich.
13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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14. Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1: Wykaz podmiotów i osób
upoważnionych do występowania w imieniu Stron oraz wymiany informacji związanych z
realizacją Umowy wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE

ODBIORCA:

………………………………………….

………………………………………

………………………………………….

………………………………………
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Załącznik nr 1 do Umowy nr __________________________
Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do występowania w imieniu Stron oraz wymiany
informacji związanych z realizacją Umowy wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia
1. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, oraz otrzymania informacji
o terminie wejścia w życie i terminie rozwiązania Umowy, jednak bez prawa jej zmiany,
Odbiorca wyznacza:
Tel.
–
GSM
……………………………
………………………..
Fax
–
E-mail
–
lub inną osobę wskazaną Przedsiębiorstwu energetycznemu na piśmie.
2. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej zmiany,
Przedsiębiorstwo Energetyczne wyznacza:
Tel.:
GSM:
Fax:

Do bieżących uzgodnień
związanych z realizacją
Umowy, do zmian w
Umowie bez prawa jej
rozwiązania czy
wypowiedzenia

E-mail:
Tel.:
GSM:
Fax:
E-mail:

Do spraw związanych z
rozliczeniami energii
elektrycznej

lub inną osobę wskazaną Odbiorcy na piśmie.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE:

ODBIORCA:

………………………………………….

………………………………

………………………………………….

………………………...........
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