Ogólne warunki umów sprzedaŜy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT - Kraśnik S.A.

___________________________________________________________________________________________

Ogólne warunki umów sprzedaŜy energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej
FŁT - KRAŚNIK S.A.
Niniejsze Ogólne warunki umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT – KRAŚNIK S.A. stanowią
załącznik do zawartych umów z Odbiorcami przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej FŁT - Kraśnik S.A. w następujących
grupach taryfowych C11, C22a, C23.
§1
Definicje
1.

2.
3.
4.
5.

6.

PE – FŁT – Kraśnik S.A. z siedzibą przy ul. Fabryczna 6, 23-210 w Kraśniku, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000051491, NIP
7150200738, REGON430459300, kapitał zakładowy: 81 050 000 zł wpłacony w całości.
URD – uczestnik rynku detalicznego – odbiorca, kaŜdy, kto posiada umowę na świadczenie usług dystrybucji z PE
na świadczenie usług dystrybucyjnych.
Sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną.
Umowa – umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych zawarta pomiędzy URD i PE, której przedmiotem jest
świadczenie usług dystrybucyjnych przez PE na rzecz URD.
Taryfa – Taryfa dla świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, która jest zbiorem cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania. Zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji. Taryfa jest zamieszczona na stronie
internetowej www.flt.krasnik.pl lub dostępna w siedzibie PE - Zakład Utrzymania Ruchu.
Ogólne warunki – niniejsze Ogólne warunki umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
FŁT-Kraśnik S.A.
§2
Postanowienia wstępne

1. FŁT – Kraśnik S.A. jako przedsiębiorstwo energetyczne świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej na
podstawie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr
DEE/59/W/OLB/2009/MSZ z dnia 16.08.2009 roku.
2. FŁT – Kraśnik S.A. jako przedsiębiorstwo energetyczne dokonuje sprzedaŜy energii elektrycznej na podstawie
koncesji na obrót energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OEE/591/W/OLB/2009/MSZ z dnia 16.08.2009 roku.
3. Strony zgodnie przyjmują, Ŝe podstawę do ustalenia i realizacji niniejszej Umowy stanowią:
3.1. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku,( t,j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi
zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej Ustawy (zwana dalej Prawem energetycznym).
3.2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci PE (IRiESD)
3.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy
i IRiESD.
3.4. Aktualna Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej PE zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki zwana równieŜ Taryfą.
3.5. Aktualna Taryfa dla energii elektrycznej (lub cennik) PE zatwierdzona w FŁT-Kraśnik S.A. Taryfą sprzedaŜy
energii elektrycznej.
3.6. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej oraz taryfa jest umieszczona na stronie internetowej PE.
4. Strony zobowiązują się stosować do postanowień IRiESP, IRiESD oraz dokumentów w nich przywołanych
w wymaganym zakresie chyba, Ŝe z niniejszej Umowy wynika co innego.
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§3
Zobowiązania Stron
1. W ramach niniejszej Umowy PE zobowiązuje się do sprzedaŜy energii elektrycznej oraz świadczenia na rzecz
Odbiorcy usług dystrybucji energii elektrycznej, o których mowa w § 2. Zobowiązanie to w szczególności obejmuje:
1.1. SprzedaŜ energii elektrycznej w uzgodnionych z Odbiorca ilościach.
1.2. Dostarczanie energii elektrycznej do miejsc dostarczania energii elektrycznej opisanych w Umowie.
1.3. Utrzymywanie wymaganych standardów jakościowych sieci dystrybucyjnej, o których mowa w § 7 niniejszej
Umowy pod warunkiem pobierania przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej przy
współczynniku tg ϕ nie większym niŜ określony w Umowie.
1.4. Prowadzenie zgodnie z aktualnymi przepisami, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci będących własnością
PE w części mającej wpływ na realizację usług dystrybucji będących przedmiotem niniejszej Umowy.
1.5. Przekazywanie informacji do Odbiorcy w zakresie i na zasadach określonych przez niniejszą Umowę.
1.6. Niezwłoczne informowanie Odbiorcy o zauwaŜonych wadach lub usterkach technicznych oraz o innych
okolicznościach mających wpływ na moŜliwość dokonania niewłaściwych rozliczeń lub uniemoŜliwiających
naleŜyte wykonanie Umowy.
1.7. Prowadzenie rozliczeń z tytułu niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującą Taryfą oraz zapisami niniejszej
Umowy.
2. W ramach niniejszej Umowy Odbiorca zobowiązuje się do:
2.1. Zakupu energii elektrycznej od PE w ilościach uzgodnionych z PE.
2.2. Odbioru z sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z miejsc dostarczania.
2.3. Odbierania energii elektrycznej z miejsc dostarczania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
warunkami niniejszej umowy oraz warunkami technicznymi.
2.4. Spełniania przez okres obowiązywania niniejszej Umowy wymagań technicznych niezbędnych dla naleŜytego
wykonania Umowy, określonych w aktualnych przepisach oraz niniejszej Umowie.
2.5. Prowadzenia eksploatacji swoich urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w sposób umoŜliwiający
realizację usług dystrybucji energii elektrycznej będących przedmiotem niniejszej Umowy. Wprowadzenie
innych standardów eksploatacji urządzeń i instalacji mających wpływ na pracę sieci dystrybucyjnej PE
wymaga wcześniejszego uzgodnienia z PE.
2.6. Stosowania się do zasad współpracy z PE w zakresie prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej.
2.7. Aktualizowania danych kaŜdorazowo przy wprowadzanych zmianach w Instrukcji Współpracy Ruchowej.
2.8. Uzgadniania z PE i nastawiania układów automatyki i zabezpieczeń na urządzeniach będących własnością PE
zgodnie z niniejszą Umową.
2.9. UmoŜliwienia upowaŜnionym przedstawicielom PE dostępu wraz z niezbędnym sprzętem, do elementów sieci i
urządzeń znajdujących się na terenie Odbiorcy, w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia
awarii oraz przeprowadzenia wymaganych przez Prawo energetyczne kontroli.
2.10. Niezwłocznego informowania PE o zauwaŜonych wadach lub usterkach technicznych oraz o innych
okolicznościach mających wpływ na moŜliwość dokonania niewłaściwych rozliczeń lub uniemoŜliwiających
naleŜyte wykonanie Umowy.
2.11. Ograniczania odbioru energii elektrycznej w przypadkach i na zasadach określonych w § 9 niniejszej Umowy.
2.12. Terminowego dokonywania płatności na rzecz PE za zakupiona energię elektryczna oraz świadczone usługi
dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z zapisami § 6 niniejszej Umowy.
2.13. Dostarczania i uaktualniania niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy danych.
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§4
Techniczne warunki realizacji Umowy
1. Wykaz miejsc dostarczania i ich danych technicznych oraz innych danych, potrzebnych do realizacji Umowy,
zawarte są w Umowie.
2. Moc umowną (dotyczy Grupy taryfowej C) oraz wielkość zabezpieczeń w miejscach dostarczania określa Umowa.
3. Zmiany mocy umownej (dotyczy Grupy taryfowej C) dokonuje się na pisemny wniosek URD w terminie 3 miesięcy
poprzedzających rok, w którym ma obowiązywać nowa moc umowna z zastrzeŜeniem ust 5.
4. Na wniosek URD o zmianę mocy umownej (dotyczy Grupy taryfowej C) w trakcie roku, PE dokonuje zmiany mocy
umownej w terminie 30 dni od daty złoŜenia wniosku z zastrzeŜeniem ust. 5. W przypadku zmniejszenia mocy
umownej za zgodą PE, URD ponosi powiększoną opłatę za moc umowną na zasadach określonych w Taryfie.
5. JeŜeli zmiana mocy umownej (dotyczy Grupy taryfowej C) wymaga określenia przez PE nowych warunków
przyłączenia, zmiana zostanie zrealizowana po uprzednim spełnieniu tych warunków.
6. Grupa taryfowa jest określona w Umowie.
7. URD moŜe zmienić grupę taryfową wg następujących zasad:
7.1. Zmiana grupy taryfowej moŜe nastąpić na wniosek URD jednak nie częściej niŜ raz na 12 miesięcy.
7.2. Zmiana grupy taryfowej odbyć się będzie zgodnie z obowiązująca Taryfą.
7.3. Zmiana grupy taryfowej wymaga podpisania aneksu do Umowy.
8. Wszelkie prace przy urządzeniach pomiarowych, związane ze zdjęciem plomb, muszą być wykonywane w obecności
upowaŜnionych przedstawicieli PE.
§5
Wyznaczanie i przekazywanie danych pomiarowych
1. PE w ramach swoich działań wyznaczy i udostępni dane pomiarowe ODBIORCY zgodnie z Instrukcją Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
§6
Rozliczenie za realizację Umowy
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

PE będzie rozliczać URD za sprzedaną energię elektryczną oraz za zrealizowane usługi dystrybucji na podstawie
ustalonych w taryfie dla energii elektrycznej i taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej wg cen i stawek opłat
oraz ilości pobranej przez URD energii elektrycznej.
Opłata za sprzedaną energię elektryczną oraz za usługę dystrybucji energii elektrycznej jest rozliczana w okresach
rozliczeniowych zawartych w Umowie według stawek odpowiadających poszczególnym strefom czasowym, wybranej przez
URD grupy taryfowej z obowiązującej Taryfy oraz stawek i współczynników określonych w Umowie.
Opłatę, o której mowa w punkcie 2, wylicza się dla kaŜdego punktu poboru na podstawie odczytów wskazań
układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w miejscach dostarczenia energii elektrycznej określonych
w Umowie.
Kontrola poboru mocy (dotyczy Grupy taryfowej C) odbywa się oddzielnie dla kaŜdego punktu poboru energii elektrycznej.
URD za handlową obsługę obciąŜony będzie przez PE miesięczną opłatą zwaną opłatą abonamentową.
Opłata abonamentowa pobierana jest dla kaŜdego punktu odbioru w pełnej wysokości, niezaleŜnie od dnia
miesiąca, w którym zawarto lub rozwiązano niniejszą Umowę.
Wysokość opłaty abonamentowej ponoszonej przez URD na rzecz PE określa Taryfa dla energii elektrycznej.
Faktury VAT za energię elektryczną i usługę dystrybucji energii elektrycznej wystawiane będą przez PE na rzecz URD
i będą wysyłane na adres wskazany w Umowie.
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9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Faktury VAT wystawiane za energię elektryczną i usługę dystrybucji energii elektrycznej będą równieŜ obejmować opłatę
abonamentową.
Termin płatności opłat za sprzedaną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji określa PE na fakturze
VAT, fakturze VAT korekta lub nocie księgowej. W razie otrzymania faktury VAT, faktury VAT korekta lub noty
księgowej, której termin płatności upłynął URD zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania.
Ilość energii elektrycznej oraz moc podlegająca rozliczeniom z tytułu świadczonych usług dystrybucji będzie
wyznaczana z dokładnością do 1 kWh, 1 kVarh i 1 kW, 1 kVar w przypadku naleŜności z dokładnością do 1 gr.
Stosowane w rozliczeniach ceny i stawki opłat za świadczone usługi dystrybucji, zmieniać się będą zgodnie ze
zmianami tych cen i stawek w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie i nie wymagają zawarcia aneksu do
Umowy.
Do wszystkich cen i stawek zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Za opóźnienia w zapłacie PE moŜe naliczać odsetki ustawowe.
PE oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:
7150200738.
URD upowaŜnia PE do wystawiania faktur VAT bądź faktur VAT – Korekta bez podpisu odbiorcy.
Za termin zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę uznania przelewu przez bank prowadzący konto bankowe Strony
Umowy na rzecz której dokonywany jest przelew.
§7
Standardy jakościowe

1. Strony Umowy zobowiązują się do dostarczania energii elektrycznej do miejsc dostarczania energii elektrycznej
określonych w Umowie zgodnie ze standardami jakościowymi podanymi w aktach wykonawczych do Ustawy Prawo
energetyczne oraz w IRiESD i Umowie.
2. Uzgodnione przez Strony Umowy standardy jakościowe energii elektrycznej określa Umowa.
3. W celu utrzymywania standardowych parametrów jakości energii elektrycznej PE zobowiązuje się do:
3.1. Utrzymywania infrastruktury technicznej na poziomie umoŜliwiającym realizację postanowień Umowy w oparciu
o zasady określone w IRiESD.
3.2. Planowania wyłączeń i koordynowania prac w sieci dystrybucyjnej zgodnie z IRiESD.
3.3. Udzielania informacji i danych związanych z usługami utrzymywania standardowych parametrów jakości
energii elektrycznej, w tym ciągłości i niezawodności sieci, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD oraz
Umowie.
3.4. Spełniania przez okres obowiązywania Umowy wymagań w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
systemów zdalnego pomiaru określonych w IRiESD, a takŜe dostosowania ww. układów, systemów
i infrastruktury do zmian, wprowadzanych w IRiESD.
4. URD ma obowiązek ograniczenia oddziaływania swoich jednostek odbiorczych na warunki pracy sieci
dystrybucyjnej w takim stopniu, aby nie zostały przekroczone w miejscu dostarczania energii elektrycznej
wymagania określone w IRiESD.
5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców i parametrów technicznych energii
elektrycznej przez PE, URD ma prawo do bonifikaty według zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej.
§8
Odpowiedzialność Stron za niewykonanie
lub nienaleŜyte wykonanie Umowy
1. PE odpowiada za działania i zaniechania własne jak równieŜ za działania i zaniechania podmiotu upowaŜnionego
do działania w jej imieniu.
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2. URD odpowiada za działania i zaniechania własne jak równieŜ za działania i zaniechania podmiotu działającego
w jego imieniu.
3. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy jest ograniczona do
rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści.
4. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy w zakresie świadczonych usług dystrybucji przez
jedną ze Stron, Strony przystąpią do wyznaczenia rekompensaty za poniesione szkody.
5. Strony zobowiązują się do wyznaczenia i przyjęcia rekompensaty, w wysokości umoŜliwiającej Stronie wypłacającej
zminimalizowanie poniesionych kosztów z zachowaniem postanowień ust. 3. oraz z uwzględnieniem standardów
określonych w IRiESD i Umowie.
6. Wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 4 i 5 Strony określą w sporządzonym na tę okoliczność protokole.
7. W przypadku braku porozumienia, co do rekompensaty z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy,
Strony zastosują procedurę dotyczącą rozstrzygania spraw spornych zgodnie z § 10 Ogólnych warunków.
8. PE ma prawo, w razie utraty przez URD moŜliwości wywiązania się z obowiązku zapłaty za świadczoną usługę
dystrybucji zaŜądać złoŜenia przez URD zabezpieczenia finansowego naleŜytego wykonania Umowy (weksel In
blanco, kaucja gwarancyjna, poddanie się egzekucji z aktu notarialnego itp.).
9. Strony ustalają, Ŝe w przypadku powstania naleŜności przeterminowanych za świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej powyŜej 14 dni, PE moŜe zaŜądać od URD zabezpieczenia wekslem in blanco (zwanym gwarancyjnym)
całego zadłuŜenia oraz przyszłej naleŜności jednomiesięcznej wraz z deklaracją wekslową, a URD dostarczy weksel
w terminie do 5-dni roboczych od daty powzięcia takiej decyzji.
10. W przypadku nie ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa wyŜej PE zastrzega sobie prawo rozwiązania
Umowy w trybie określonym w § 11 ust.8 Ogólnych warunków.
§9
Ograniczenia w wykonywaniu Umowy
1. PE jest uprawnione, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu do wprowadzenia ograniczeń w świadczeniu
usług dystrybucji zgodnie Umową w przypadku:
1.1. Siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie Umowy w całości lub w części.
1.2. Zaplanowanych i uzgodnionych pomiędzy Stronami planowych wyłączeń urządzeń, instalacji i sieci
niezbędnych do realizacji Umowy, lub wyłączeń, o których URD został poinformowany zgodnie ze standardami
jakościowymi obsługi klientów.
1.3. Wprowadzonych przez PE ograniczeń w poborze energii elektrycznej przez okres ich trwania i likwidacji ich
skutków, zgodnie z IRiESD.
1.4. Wystąpienia określonych przez IRiESD w rozdziale IV, zdarzeń zagraŜających lub powodujących utratę
ciągłości zasilania energią elektryczną, przez okres ich trwania i likwidację ich skutków.
1.5. Niedotrzymania przez URD warunków określonych w IRiESD oraz Umowie.
1.6. Ograniczeń wprowadzonych na podstawie Art. 11 Prawa energetycznego i Umowy.
1.7. Awarii w sieci wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia nie będące własnością PE, których łączny czas
trwania w ciągu roku oraz czas trwania jednorazowych przerw liczonych dla poszczególnych wyłączeń od
zgłoszenia przez URD braku zasilania do jego przywrócenia nie przekroczy wartości określonej w Umowie.
1.8. Awarii w sieci elektroenergetycznej wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia będące własnością URD.
1.9. ZagroŜenia Ŝycia, zdrowia albo środowiska
2. PE ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności do wstrzymania lub ograniczenia przesyłu energii elektrycznej,
gdy:
2.1. Kontynuowanie dostawy energii elektrycznej ze względu na zły stan techniczny urządzeń URD, który pomimo
udokumentowanego ostrzeŜenia nie został usunięty przez URD, powoduje zagroŜenie dla osób lub zagroŜenie
wystąpienia strat majątkowych, lub uniemoŜliwia dostawę energii elektrycznej innym odbiorcom o obowiązujących
parametrach jakościowych, lub stwarza zagroŜenie dla środowiska.
2.2. W wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2.6. stwierdzono, Ŝe URD prowadzi eksploatację
swoich urządzeń i instalacji niezgodnie z zapisami Umowy.
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2.3. Nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej.
3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania się o zaistnieniu okoliczności
stanowiących siłę wyŜszą, awarię w sieci, mogącej mieć wpływ na ograniczenie w wykonaniu Umowy.
4. JeŜeli ograniczenie w wykonaniu Umowy, z przyczyn podanych w ust. 1, będzie trwało dłuŜej niŜ 14 dni
kalendarzowych, licząc od daty wystąpienia ograniczenia, Strony Umowy przystąpią do negocjacji w przedmiocie
ustalenia warunków dalszej realizacji Umowy.
5. PE moŜe wstrzymać świadczenie usług dystrybucji takŜe w przypadku, gdy URD zwleka z zapłatą za świadczone
usługi dystrybucji, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia o zamiarze
wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieŜących
naleŜności.
6. W razie stwierdzenia nielegalnego pobierania energii elektrycznej przez URD, PE pobierze opłatę za nielegalnie
pobraną energię elektryczną, zgodnie z zapisami w Taryfie.
§ 10
Rozstrzyganie spraw spornych
1. W przypadku sporu powstałego w toku realizacji postanowień Umowy, Strony podejmą próbę polubownego
rozwiązania sporu.
2. JeŜeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji w ciągu 30 dni od daty jego zaistnienia to rozstrzygany
on będzie przez właściwy sąd gospodarczy, chyba Ŝe sprawy sporne wynikające z Umowy będą naleŜeć do
właściwości Prezesa URE.
3. W przypadku sporów dotyczących praw i obowiązków Stron określonych w IRiESD, URD przed skierowaniem
sprawy do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd gospodarczy zobowiązany jest do wyczerpania postępowania
reklamacyjnego określonego w IRiESD.
4. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy nie zwalnia Stron Umowy od wykonania swoich zobowiązań
wynikających z Umowy.
§ 11
Okres obowiązywania Umowy, zmiany i renegocjacje Umowy
1. Dzień wejścia w Ŝycie Umowy jest dniem rozpoczynającym świadczenie usługi dystrybucji przez PE.
2. W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego mających związek z postanowieniami Umowy,
Strony podejmą bezzwłocznie i w dobrej wierze jej renegocjacji, pod kątem dostosowania zapisów Umowy
do nowych okoliczności.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą obu Stron w formie
aneksu do Umowy, z wyłączeniem zmian o których mowa w §12 Ogólnych warunków.
4. KaŜdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w całości lub w części z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Wypowiedzenie Umowy moŜe być dokonane tylko w formie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez PE, PE prześle propozycję nowych warunków świadczenia usług
dystrybucji, o ile URD nadal spełnia warunki do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji.
7. KaŜdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w całości lub w części z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia w poniŜszych przypadkach:
7.1. Istotnego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 30-tu dni od
otrzymania od drugiej Strony pisemnego zawiadomienia zawierającego:
7.1.1. Stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy.
7.1.2. Określenie istotnych szczegółów naruszenia.
7.1.3. śądanie usunięcia wymienionych naruszeń.
7.2. Wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego
wobec drugiej Strony, bądź teŜ cofniecie koncesji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
____________________________________________________________________________
Strona 6 z 7

Ogólne warunki umów sprzedaŜy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej FŁT - Kraśnik S.A.

___________________________________________________________________________________________

7.3. Nie zastosowania się przez jedną ze Stron do orzeczenia wydanego przez sąd lub decyzji Prezesa URE
związanych z realizacją Umowy.
8. URD ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia, skutkującego
z końcem dekady lub miesiąca kalendarzowego, jeśli nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi do IRiESD.
Wypowiadając Umowę URD, jeŜeli nadal chce korzystać z usług dystrybucji, poinformuje PE na piśmie, z którymi
zmianami IRiESD się nie zgadza i z jakiego powodu.
9. URD ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutkującym na
koniec miesiąca kalendarzowego, jeśli nie zgadza się ze zmianami a taryfie dla energii elektrycznej wprowadzonymi
przez PE, w tym równieŜ zmianą cen i opłat.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wykaz osób upowaŜnionych do wymiany informacji wynikających z realizacji Umowy określa Umowa.
2. Zmiana osób upowaŜnionych do wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 oraz ich danych adresowych, moŜliwa
jest po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony Umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.
3. Strony Umowy zobowiązane są do bezzwłocznego przekazywania sobie informacji mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo osób oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji kaŜdej ze Stron.
4. Informacje techniczne lub handlowe przekazywane w związku z realizacją Umowy nie mogą być przekazywane
osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz
w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
5. Tajemnica handlowa, o której mowa w ust. 4, nie będzie stanowiła przeszkody dla którejkolwiek ze Stron Umowy
w ujawnieniu informacji zleceniobiorcom działającym w imieniu i na rzecz Strony przy wykonaniu niniejszej Umowy,
z zastrzeŜeniem zachowania przez nich w tajemnicy uzyskanych informacji.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 nie dotyczą informacji, która naleŜy do informacji powszechnie znanych lub informacji,
których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub informacji, która
zostanie zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę Umowy jako informacja, która moŜe zostać ujawniona.
7. Strony Umowy wyraŜają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową, w tym:
listem poleconym, przesyłką kurierską lub za pomocą poczty elektronicznej. Strony Umowy nie ponoszą
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dokumenty.
8. Strony Umowy wyraŜają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym
dla realizacji Umowy.
9. Strona Umowy nie moŜe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub części bez
wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo energetyczne,
rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu cywilnego jak równieŜ inne dokumenty
wymienione w § 1.
11. Pomimo rozwiązania Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w mocy pozostaje zobowiązanie
Stron do zapłaty naleŜności wynikających z tytułu niniejszej Umowy.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron.
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