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Umowa sprzedaży energii elektrycznej 
nr ……. 

 
z dnia ……………  roku, zawarta w Lubinie pomiędzy: 

 

 

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000023302, posiadającą NIP: 692-000-00-13, REGON: 390021764, oraz kapitał zakładowy  
w wysokości 2.000.000.000 zł (w całości opłacony), zwaną dalej  „Kupującym”, którą 
reprezentują: 
……………………………….........................................................................................................………. 

 a 

…………………......................................................................................................................……………………….. 

Sprzedawca oraz Kupujący będą łącznie określani jako Strony, a każdy oddzielnie jako Strona. 

Strony, z zastosowaniem zasady ekwiwalentności świadczeń, zawarły następującą umowę 
sprzedaży energii elektrycznej:  

 
§ 1 

Definicje 

1. Energia  –  energia elektryczna czynna.  
2. Umowa  –  bez bliższego określenia - niniejsza umowa.   
3. OSD  – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, 

odpowiadające za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym na 
obszarze kraju, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii Kupującemu.         

4. Miejsce dostarczania (MD) – punkty w sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, w których 
następuje dostarczanie energii przez OSD lub OSP Kupującemu, określone w umowie  
o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. b) Umowy lub w umowie  
o świadczenie usługi bilansowania handlowego, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. c) Umowy. 

5. OSP – operator systemu przesyłowego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą  
w Konstancinie–Jeziorna przy ul. Warszawskiej 165, kod pocztowy: 05-520 Konstancin–Jeziorna. 

6. POB – podmiot, który posiada zawartą umowę o świadczenie usług przesyłania z OSP, na 
mocy której, w celu zapewnienia sobie zbilansowania handlowego, realizuje dostawy energii 
poprzez obszar Centralny Mechanizm Bilansowania Handlowego oraz podlega rozliczeniom  
z tytułu działań obejmujących bilansowanie energii i zarządzanie ograniczeniami 
systemowymi, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP. 

7. Okres rozliczeniowy – dekadowy, tzn.: 
  

I  - okres od godziny 000 pierwszego dnia miesiąca do godziny 2400 10-tego dnia miesiąca, 
II  - okres od godziny 000 11-tego dnia miesiąca do godziny 2400 20-tego dnia miesiąca, 
III - okres od godziny 000 21-szego dnia miesiąca do godziny 2400 ostatniego dnia miesiąca. 

8. Pasmo – stała ilość energii elektrycznej ..................... w każdej godzinie doby w okresie 
realizacji Umowy; 

9. Siła Wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające 
wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec 
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ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami Siły Wyższej są  
w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, 
b) wprowadzenie aktów władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, 

blokady itd., 
c) działania wojenne, akty sabotażu, 
d) strajki powszechne (za wyjątkiem strajków u Stron) lub inne niepokoje społeczne, w tym 

publiczne demonstracje. 

10. Awaria w systemie – awaria w systemie elektroenergetycznym lub stan awaryjny   
w systemie elektroenergetycznym, uniemożliwiający dystrybucję energii z zachowaniem 
warunków przewidzianych Umową, w szczególności uniemożliwiający dostarczanie energii  
w sposób bezpieczny i nieprzerwany za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

11. Obowiązek biały – obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  
o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831 ze zm.) 

Inne pojęcia użyte w Umowie, nie zdefiniowane powyżej posiadają znaczenie nadane im  
w ustawie oraz aktach wykonawczych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy. 
 

§ 2 
Postanowienia ogólne 

1. Podstawy do ustalenia warunków Umowy stanowią: 
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi, które mają zastosowanie do Umowy; 
b) koncesja na obrót energią elektryczną udzielona Sprzedawcy przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki (Prezesa URE); 
c) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.); 
d) ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016  poz. 831); 
e) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148 

ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 
f) ustawa z dnia  28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych  

innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538). 

2. Sprzedawca oświadcza, że koncesja, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, jest ważna  
i umożliwia zawarcie Umowy. 

3. Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu: 
a) umowy o świadczenie usług przesyłania zawartej przez Sprzedawcę z OSP; 
b) umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez Kupującego z OSD; 
c) umowy o świadczenie usługi bilansowania handlowego zawartej przez Kupującego  

z POB, umożliwiającej jego bilansowanie handlowe; 
d) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Sprzedawcę z OSD. 

4. Kupujący oświadcza, że: 
a) w ramach Umowy zakupi energię elektryczną w ilościach wskazanych w planie sprzedaży - 

Tabela nr 1 
 Tabela 1 – Plan sprzedaży energii elektrycznej na … …..2019 r. objętej Umową 

Lp. Miesiąc 
Ilość energii 

MWh 
2 Luty  
3 Marzec  
4 Kwiecień  
 Razem  

 
b) posiada koncesję na obrót energią, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
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c) posiada koncesję na dystrybucję energii, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, 

d) będzie naliczał i odprowadzał akcyzę od energii nabywanej od Sprzedawcy, zgodnie  
z ustawą, o której mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, 

e) zobowiązuje się do niezwłocznego składania każdorazowo Sprzedawcy pisemnego 
oświadczenia w przypadku zmiany danych i stanu faktycznego zawartego  
w oświadczeniach, o których mowa w lit. b), c) i d) powyżej. 

f) w planie sprzedaży, o którym mowa w ust. 4 lit. a) powyżej, uwzględniono energię 
elektryczną do dalszej odsprzedaży przez Kupującego, w okresie od …..2019 r. do …. 
2019r. Ilość energii elektrycznej odsprzedanej w danym okresie rozliczeniowym przez 
Kupującego będzie określana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust.4 lit. g) 
poniżej. 

g) w trakcie obowiązywania Umowy Kupujący zobowiązuje się do składania Sprzedawcy nie 
później niż do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu pełnego okresu rozliczeniowego,  
o którym mowa w § 1 ust.7, oświadczenia w formie pisemnej, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do Umowy, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji 
Kupującego, zawierającego ilość energii zużytej na potrzeby własne oraz ilość energii 
odsprzedanej. Oświadczenie będzie przekazywane na adres: 

…………………. lub pocztą elektroniczną na adres: ………………………….. 

h) w przypadku nie przekazania przez Kupującego wyżej wymienionego oświadczenia lub 
przekazania po terminie, Sprzedawca dokona rozliczenia łącznej ilości energii elektrycznej 
wynikającej z ilości godzin w danym okresie rozliczeniowym według odpowiednich cen,  
o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
 

§ 3 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków i zasad sprzedaży energii przez Sprzedawcę 
na rzecz Kupującego. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do:  
a) sprzedaży energii Kupującemu w ilościach określonych w § 2 ust. 4 lit. a) Umowy, 
b) przeniesienia na Kupującego własności zakontraktowanej energii, 
c) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 
d) przekazywania Kupującemu istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, 
e) niezwłocznego zawiadomienia Kupującego, w formie pisemnej, o zmianie adresu do 

korespondencji, określonego w § 17 ust. 2 Umowy, pod rygorem uznania 
korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres. 

3. Kupujący zobowiązuje się do: 
a) terminowego regulowania należności za energię, 
b) niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, o zmianie adresu do korespondencji, określonego w § 17 ust.1 Umowy, 
pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy 
adres, 

c) przekazywania Sprzedawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,  
w szczególności o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację 
Umowy, 

d) przekazywania Sprzedawcy oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 4 lit. g) Umowy, 
e) zgłoszenia OSP, za pośrednictwem POB grafików handlowych, 
f) zakupu energii elektrycznej zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności  

w  ilościach określonych w § 2 ust. 4 lit. a) Umowy. 
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4. Strony zobowiązują się do zgłaszania do OSP grafików handlowych wynikających z Umowy, 
przy czym ilości energii zgłoszonej do sprzedaży będą zgodne z ilościami określonymi w § 2 
ust. 4 lit a) Umowy. 

5. Ustalenia organizacyjne związane z realizacją zobowiązań Sprzedawcy i Kupującego zawarte 
są w Załączniku nr 1 do Umowy.     

 
 
 

§ 4 
Wykaz obiektów Kupującego 

Tabela nr 2 

Nazwa 
KGHM Polska Miedź S.A. 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 
59-301 Lubin 

OSD Tauron Dystrybucja S.A. 
 

§ 5 
Ceny sprzedaży energii elektrycznej 

1. W obliczaniu należności (Nw) za energię sprzedaną Kupującemu na potrzeby własne, 
stosowane będą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, 4, 5, 6 i 8 poniżej, następujące ceny 
netto (Csw) wynoszące: 

a) ………. PLN/MWh (słownie złotych: ………………), w przypadku, gdy Kupujący na 
okres realizacji sprzedaży energii elektrycznej określony w Umowie, nie uzyska 
statusu odbiorcy przemysłowego i nie będzie samodzielnie wykonywał 
obowiązków, o których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy wskazanej w § 2 ust. 1 lit. e), 

b) ……… PLN/MWh (słownie złotych: ………………….), w przypadku, gdy Kupujący na 
okres realizacji sprzedaży energii elektrycznej określony w Umowie, uzyska status 
odbiorcy przemysłowego i będzie samodzielnie wykonywał obowiązki,  
o których mowa art. 52 ust. 1 ustawy wskazanej w § 2 ust. 1 lit. e). 

2. Ceny netto sprzedaży energii (Csw), określone w ust. 1 powyżej zawierają: 

a) dla ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a): 

– cenę netto energii konwencjonalnej w wysokości …….. PLN/MWh (słownie 
złotych: ……………………)  

– koszt obowiązków wynikających z art. 52 ust. 1 ustawy wskazanej w § 2 ust. 1 
lit. e), w wysokości ……. PLN/MWh (słownie złotych: ……………………………….….),  

– koszt tzw. białych certyfikatów wynikających z ustawy, o której mowa w §2 
ust.1 lit. d) Umowy w wysokości ….. zł/MWh ( słownie złotych: 
……………………………….): 

b) dla ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b): 

– cenę netto energii konwencjonalnej w wysokości ……….  PLN/MWh (słownie 
złotych: …………………………………………………………………………………..….), 

– koszt tzw. białych certyfikatów wynikających z ustawy, o której mowa w § 2 
ust.1 lit. d) Umowy w wysokości ……… zł/MWh ( słownie złotych: …………..). 

3. W obliczaniu należności (Ns) za energię sprzedaną Kupującemu przeznaczoną do dalszej 
odsprzedaży stosowana będzie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, 8 i 10 poniżej, 
następująca cena netto (Css) wynosząca ……. PLN/MWh (słownie złotych: 
…………………………….………) 
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4. Do cen energii, o których mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 powyżej, zostanie doliczony 
podatek    od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Ceny określone w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 powyżej nie zawierają podatku akcyzowego  
w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. c) Umowy. Podatnikiem tego podatku 
nie będzie Sprzedawca. 

6. Ceny określone w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 powyżej nie zawierają kosztów bilansowania 
handlowego. Sprzedawca nie jest POB Kupującego. 

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności odnoszących się do 
Kupującego albo Sprzedawcy (w tym w szczególności zmiany ustawy, o której mowa w § 2 
ust. 1 lit. c) Umowy, wydania interpretacji albo decyzji właściwych organów podatkowych 
albo wydania postanowień sądowych), powodujących zmianę podmiotu zobowiązanego do 
odprowadzania akcyzy od energii, Sprzedawca zastosuje w rozliczeniach ceny energii 
elektrycznej odpowiednie dla zaistniałych okoliczności oraz, o ile będzie to konieczne, 
dokona odpowiedniej korekty faktur. 

8. W cenach netto sprzedaży energii elektrycznej określonych w Umowie, zgodnie  
z obowiązującymi aktami prawnymi na dzień podpisania Umowy, zawarty jest koszt emisji 
CO2, uwzględniony przez Sprzedawcę.  

9. Kupujący poinformuje niezwłocznie, w formie pisemnej Sprzedawcę o uzyskaniu lub utracie 

statusu odbiorcy przemysłowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a) 

Umowy. 

 
§ 6 

Zasady rozliczeń finansowych 

1. Należność Nw za sprzedaną energię, w danym okresie rozliczeniowym, na potrzeby własne 
Kupującego, oblicza się wg poniższej formuły: 

Nw= CSw × 






 −∑
=

n

h
osh EE

1

 ; [PLN] 

gdzie: 

CSw – cena netto energii sprzedanej na potrzeby własne Kupującego, o której mowa w § 5 ust. 
1 Umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5 Umowy, 

hE  – ilość energii w h-tej godzinie okresu rozliczeniowego, 

 osE – ilość energii do dalszej odsprzedaży, określona w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 

ust. 4  lit. g) 

n – ilość godzin w danym okresie rozliczeniowym. 

 

2. Należność Ns za sprzedaną energię, w danym okresie rozliczeniowym, przeznaczoną do 
dalszej odsprzedaży, oblicza się wg poniższej formuły: 

Ns= CSs × osE  ; [PLN] 

gdzie: 

CSs – cena netto energii sprzedanej, przeznaczonej do dalszej odsprzedaży, o której mowa w § 
5 ust. 3 Umowy, 
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osE  – ilość energii do dalszej odsprzedaży, określona z oświadczenia, o którym mowa  § 2 ust. 

4 lit. g), 

§ 7 
Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy 

 

1. Odpowiedzialność Strony, która na skutek swego zawinienia doprowadziła do odchylenia 
(różnicy) pomiędzy ilością energii elektrycznej określoną dla poszczególnych godzin doby (Ei

PZ) 
w planie zapotrzebowania, o którym mowa w Tabeli nr 1 w § 2 ust. 4 lit. a) Umowy, a ilością 
energii elektrycznej przyjętą do realizacji przez OSP (Ei

PUSE) (np. na skutek nieprawidłowego 
zgłoszenia ZUSE), ograniczona jest wyłącznie do zapłaty drugiej Stronie Umowy kary 
umownej, w wysokości obliczonej według odpowiednich formuł zawartych w ust. 2 i zasad ich 
stosowania określonych w ust. 3 poniżej. 

2. W obliczaniu kwoty kary umownej NKu stosowane będą następujące formuły: 

( )Zip

n

i

PUSE
i

PZ
iKu CROCEEN −⋅−=∑

=1

       i  CROZi <Cp      (1) 

 

( )pSi

n

i

PUSE
i

PZ
iKu CCROEEN −⋅−=∑

=1

       i  CROSi >Cp     (2) 

- gdy CROSi ≤ Cp dla formuły (2) lub CROZi ≥ Cp dla formuły (1) kary umownej NKu dla tej 
godziny nie nalicza się. 

gdzie: 

NKu    kwota kary umownej w [PLN]; 

Ei
PZ    ilość energii elektrycznej określona w planie zapotrzebowania dla i-tej godziny 

danej    doby n w MWh; 

Ei
PUSE   ilość energii elektrycznej przyjęta do realizacji przez OSP w i-tej godzinie  

danej doby w [MWh]; 

Cp   cena sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy 
w [PLN/MWh]; 

n    ilość godzin, dla których OSP przyjął do realizacji inną ilość energii elektrycznej  
   niż określona w planie zapotrzebowania; 

CROSi   cena rozliczeniowa [netto] odchylenia sprzedaży energii z CMBH dla i-tej godziny, 
określona przez OSP zgodnie z IRiESP w [PLN/MWh]; 

CROZi   cena rozliczeniowa [netto] odchylenia zakupu energii przez CMBH dla i-tej 
godziny, określona przez OSP zgodnie z IRiESP w [PLN/MWh]. 

3. Kwota kary umownej NKu  określana będzie następująco: 

Jeżeli ilość energii elektrycznej (Ei
PUSE) została przyjęta do realizacji przez OSP w ilości innej niż 

sumaryczna ilość energii elektrycznej określona w planie zapotrzebowania (Ei
PZ)  

a) na skutek zawinienia Sprzedawcy, kwota kary umownej NKu należna będzie Kupującemu  
i określona będzie następująco: 

- gdy Ei
PZ > Ei

PUSE, to według formuły (2), 

- gdy Ei
PZ < Ei

PUSE, to według formuły (1), 

b) na skutek zawinienia Kupującego, kwota kary umownej NKu należna będzie Sprzedawcy  
i określona będzie następująco: 
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- gdy Ei
PZ > Ei

PUSE, to według formuły (1), 

- gdy Ei
PZ < Ei

PUSE, to według formuły (2). 

 

§ 8 
Zasady fakturowania 

1. Strony zgodnie ustalają:  

a) w terminie 5 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Sprzedawca wystawi 
fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy; 

b) faktury płatne będą w terminie 60 dni od daty otrzymania faktur przez Kupującego. 

2. Sprzedawca będzie wysyłał Kupującemu faktury listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru. 

3. Kupujący ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności 
(split payment) zgodnie z art. 108 a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

4. Płatności wynikające z wystawionych przez Sprzedawcę faktur będą realizowane w formie 
przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy ……………………………………………………… 

5. Zmiana nr rachunku bankowego wymaga zachowania formy aneksu do Umowy. 

6. Sprzedawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany  
w ust. 4 powyżej jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej.  

7. W przypadku gdy rachunek  Sprzedawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 6 powyżej, 
opóźnienie w dokonaniu płatności powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez 
Kupującego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności  
w terminach określonych w ust. 1 powyżej, nie stanowi dla Sprzedawcy podstawy do żądania 
od Kupującego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat / odszkodowań  
z tytułu dokonania nieterminowej płatności.  

8. Strony ustalają, że terminem zapłaty przez Kupującego jest dzień obciążenia rachunku 
bankowego Kupującego. 

9. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Sprzedawcy przysługuje prawo do 
obciążenia Kupującego należnymi odsetkami z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

10. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT i posiadają następujące 
numery identyfikacji podatkowej: 

Sprzedawca: NIP ………………………., 

Kupujący:      NIP 692-000-00-13. 

11. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być 
przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej 
zgody Kupującego. 

12. Kupujący zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od 
towarów i usług.  

 

§ 9 
Odpowiedzialność Sprzedawcy 

1. Sprzedawca nie odpowiada za parametry jakościowe energii dostarczanej przez OSD. 
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2. Występowanie przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii jest niezależne od Sprzedawcy  
i nie stanowi niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Sprzedawcę.  

3. Na uzasadniony wniosek złożony w formie pisemnej, Kupującemu przysługują bonifikaty  
z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców na zasadach  
i w wysokościach określonych w aktach prawnych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy. 

 
§ 10 

Wstrzymanie dostarczania energii i rozwiązanie Umowy 

1. Każdej ze Stron, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez 
wypowiedzenia w poniższych przypadkach: 
a) istotnego, zawinionego naruszenia przez jedną ze Stron warunków Umowy, jeśli 

przyczyny  
i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
żądania ich usunięcia zawierającego: 
• stwierdzenia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie Umowy; 
• określenie istotnych szczegółów naruszenia; 
• żądania usunięcia wymienionych naruszeń; 

b) niezastosowania się przez Stronę Umowy do prawomocnego orzeczenia wydanego przez 
właściwy sąd lub do decyzji Prezesa URE, dotyczących wykonywania Umowy. 

2. Prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, nie 
przysługuje Stronie, która poprzez swoje działania spowodowała zaistnienie okoliczności 
wymienionych w ust. 1 lit. a) powyżej. 

3. Sprzedawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku gdy Kupujący zwleka z zapłatą za energię, co najmniej 30 dni po upływie terminu 
płatności. 

4. Strony zobowiązują się do podjęcia renegocjacji Umowy w przypadku istotnych zmian  
w zakresie stanu prawnego mającego wpływ na realizację postanowień Umowy.  

5. Renegocjacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, rozpoczną się w nieprzekraczalnym terminie 
30 dni liczonych od dnia otrzymania przez jedną ze Stron odpowiedniego zawiadomienia  
w formie pisemnej od drugiej Strony, wzywającego do renegocjacji Umowy, wskazującego 
termin i miejsce przeprowadzenia renegocjacji. 

6. W przypadku nie dojścia przez Strony do porozumienia w związku z przeprowadzonymi 
renegocjacjami, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, Strony mają prawo do wypowiedzenia 
Umowy, składając drugiej Stronie, pod rygorem nieważności, pisemne oświadczenie. Umowa 
ulega rozwiązaniu po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego.  

 
 

§ 11 
Korekty rozliczeń energii elektrycznej 

1. Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur. 

2. Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT w szczególności  
w przypadku stwierdzenia: 
a) przyjęcia do rozliczeń błędnych ilości energii, 
b) przyjęcia do rozliczeń błędnych cen lub stawek opłat. 

3. Faktury korygujące mogą dotyczyć dowolnego okresu rozliczeniowego w okresie 
obowiązywania Umowy. 
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4. Termin płatności faktur korygujących wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury, nie wcześniej 
jednak niż pięć dni od daty dostarczenia faktury korygującej do Kupującego. 

5.  Strony ustalają iż w przypadku gdy Kupujący: 

a) spełnia warunki określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831)  i 

b) złoży Sprzedawcy w terminie do dnia …….2019 roku wszelkie niezbędne informacje, 

oświadczenia i dokumenty wskazane w art. 15 ust. 1 - 3  tej ustawy, potwierdzające 

zakończenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej,  

wówczas cena netto energii elektrycznej wskazana w § 5 ust. 1 lit. b) Umowy, ulegnie 

obniżeniu o koszt obowiązku białego wskazany w  § 5 ust. 2 lit. b) tiret drugi Umowy 

w wysokości …….. PLN/MWh. Strony zgodnie postanawiają, iż obniżenie ceny netto,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy energii elektrycznej dotychczas 

nierozliczonej i zostanie uwzględnione w pierwszej fakturze wystawionej po złożeniu 

ww. oświadczenia oraz kolejnych następnych fakturach dotyczących energii elektrycznej 

sprzedanej w roku 2019. Obniżenie nie będzie dotyczyło ceny energii elektrycznej, 

rozliczonej na podstawie wcześniej wystawionych faktur, to jest wystawionych przed 

złożeniem oświadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie.   

6. Niezależnie od obniżenia ceny energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 

Sprzedawca w pierwszej fakturze wystawionej po złożeniu ww. oświadczenia, za energię 

elektryczną sprzedaną Kupującemu, udzieli Kupującemu rabatu, który zostanie ustalony 

w następujący sposób: 

R = Er x KB 

R – Wysokość rabatu netto, który zgodnie z art. 29a pkt 7 Ustawy o podatku 

   od towarów i usług obniży wartość netto faktury z tytułu sprzedaży energii 

  elektrycznej 

Er – Ilość energii elektrycznej sprzedanej Kupującemu i rozliczonej na 

podstawie   dotychczas wystawionych faktur w roku 2019 

(uwzględniających koszt    obowiązku białego) 

KB – Jednostkowy koszt obowiązku białego wskazany § 5 ust. 2 lit. b) tiret drugi 

  Umowy. 

7. Obniżenie oraz rabat, o których mowa odpowiednio w ust. 5 i 6 powyżej nie mogą łącznie  

przekroczyć w roku 2019 iloczynu: (i) kosztu obowiązku białego wskazanego w § 5 ust. 2 lit. b) 

tiret drugi Umowy oraz (ii) ilości energii finalnej zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt. 2 ustawy o efektywności 

energetycznej, wyrażonej w MWh (według przelicznika 1 toe = 11,63 MWh). 
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8. Warunkiem dokonania rozliczeń między Stronami niniejszej Umowy zgodnie  

z postanowieniami ustępów od  5 do 7 powyżej, jest złożenie przez Kupującego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności w terminie, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej 

wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 ustawy 

o efektywności energetycznej na adres: 

…………………………………………………………… 

podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego. Wszelkie przekazane 

Sprzedawcy kopie dokumentów powinny być potwierdzone notarialnie za zgodność 

z oryginałem.  

9. Kupujący oświadcza, iż przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia wskazane przez Kupującego 

w informacji, oświadczeniu i dokumentach, o których mowa w art. 15 ustawy o efektywności 

energetycznej – stanowiące podstawę do obniżenia cen energii elektrycznej, o której mowa  

w ust. 5 powyżej – nie były, nie są i w przyszłości nie będą przedmiotem postępowania 

dotyczącego uzyskania świadectwa efektywności energetycznej. 

 10. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych Sprzedawcy 

informacji, oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 15 ustawy wskazanej  w § 2 

ust. 1 lit. d) Umowy. Kupujący ponosi tym samym wszelkie negatywne, w tym obciążające 

Sprzedawcę, konsekwencje wynikające z przedstawienia Sprzedawcy nieprawidłowych bądź 

nieprawdziwych informacji, oświadczeń i danych, o których mowa powyżej.  

§ 12 
Przerwy i ograniczenia w sprzedaży energii elektrycznej 

1. Nie stanowią nienależytego wykonywania Umowy przerwy i ograniczenia sprzedaży energii 
wynikające z: 

a) Awarii w systemie - w sieci dystrybucyjnej OSD lub sieci przesyłowej OSP, 
b) Siły Wyższej, 
c) przepisów powszechnie obowiązujących. 
 

2. Wprowadzone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu przerwy i ograniczenia  
w sprzedaży energii nie mogą być podstawą do dochodzenia przez Strony, wobec siebie, 
jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. 

 
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

będące następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania Siły Wyższej lub Awarii  
w systemie – w sieci dystrybucyjnej OSD lub sieci przesyłowej OSP, niezawinionej przez daną 
Stronę. 

 
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu jednego dnia 

roboczego, informowania drugiej Strony w formie pisemnej o zaistnieniu okoliczności 
stanowiącej Siłę Wyższą, o przewidywanym czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla 
realizacji postanowień Umowy oraz ustaniu powyższych. 

 
5. Strona poszkodowana, którą dotknęła Siła Wyższa lub Awaria w systemie - w sieci 

dystrybucyjnej OSD, sieci przesyłowej OSP, zobowiązuje się podejmować niezbędne czynności 
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do minimalizowania skutków powstałych w wyniku działania Siły Wyższej lub Awarii  
w systemie – w sieci dystrybucyjnej oraz czasu jej trwania. 

 
6. Jeżeli oddziaływanie Siły Wyższej lub awarii w sieci dystrybucyjnej OSD, sieci przesyłowej OSP 

uniemożliwi wypełnienie obowiązków Strony dłużej niż jeden miesiąc, to Strony przystąpią 
niezwłocznie do renegocjacji Umowy celem określenia warunków dalszego jej obowiązywania. 

 
7. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest 

ograniczona do strat bezpośrednich z wyłączeniem utraconych korzyści oraz z wyłączeniem 
prawa dochodzenia przez Stronę poszkodowaną roszczeń regresowych za szkody spowodowane 
osobom trzecim. 

 
§ 13 

Ochrona informacji oraz sposób ich przekazywania 
 
1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku  

z realizacją Umowy oraz informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron podlegają 
ochronie, w związku z czym nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani 
ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 3 lat po 
jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze 
Stron w ujawnianiu informacji, jeżeli druga Strona wyrazi na to w formie pisemnej zgodę lub 
informacja ta należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie 
jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.   

3. Kupujący wyraża zgodę na udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
podwykonawcom Sprzedawcy, a także innym podmiotom działającym przy realizacji Umowy,  
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy. 

4. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na 
celu dochowanie wyżej wymienionych zasad przez pracowników, ewentualnych 
podwykonawców oraz podmioty, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe i handlowe 
drogą pocztową, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą 
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 11 Umowy Sprzedawca może przekazywać osobom 
trzecim dokumenty dotyczące wymagalnych wierzytelności przysługujących mu wobec 
Kupującego, w przypadku zbycia na rzecz powyższych osób trzecich tych wierzytelności  
w drodze umowy przelewu. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę handlową oraz Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska 
Miedź S.A., mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE  
i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1), których nieuprawnione ujawnienie, 
wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się  
z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym 
odpowiedzialnością karną.  

 
§ 14 

Ochrona danych osobowych 
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1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z Umową, przetwarzały będą 
wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz  chroniły je będą przed dostępem osób 
nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - 
zgodnie z Rozporządzeniem 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony 
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 
a) dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych  

w części wstępnej Umowy, wspólników spółek osobowych oraz osób wyznaczonych do 
kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która 
stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane przez nią w celu realizacji 
Umowy (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna 
przetwarzania).  

b) KGHM Polska Miedź S.A. stanie się również administratorem danych osób upoważnionych 
przez Sprzedawcę do wystawienia faktury; 

c) z administratorem danych osobowych - KGHM Polska Miedź S.A. - można kontaktować się 
listownie na podany w komparycji Umowy adres lub telefonicznie pod numerem telefonu: 
76 7478-200, zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych 
poprzez konto: IOD@kghm.com; 

d) z administratorem danych osobowych –  ........................................................................... - 
można kontaktować się listownie na podany  
w komparycji Umowy adres lub telefonicznie po numerem 
……………....................................................................................…, zaś z wyznaczonym przez niego 
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania ujawnionych danych poprzez adres e-mail: 
……………............................................................…………………….. 

e) każda z osób wymienionych pod lit. a) powyżej posiada prawo żądania dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem 
interesu administratora wskazanego pod lit. a) z przyczyn związanych  
z szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych 
osobowych; 

f) dane mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom Stron, podmiotom uprawnionym  
z mocy przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi 
wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi 
warunek umożliwiający realizację/dopuszczenie do realizacji niniejszej Umowy; 

h) Strony podają, że dane te będą przetwarzały w okresie koniecznym do realizacji  
i rozliczenia Umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności  
z udziałem danej osoby, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz przepisów 
podatkowych; 

i) wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje  
w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również  
w formie profilowania;  

j) każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy wymienieni wyżej pod lit. a) w zakresie swoich 
obowiązków zostaną zaznajomieni z niniejszą umową, w tym z zapisami powyżej pod lit. b) - i).  
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3. Jeżeli Sprzedający udostępni KGHM „Polska Miedź” S.A. dane osób realizujących zadania 
wynikające z umowy, Sprzedający w imieniu KGHM „Polska Miedź” S.A. zrealizuje obowiązek 
informacyjny poprzez zaznajomienie swoich pracowników z klauzulą według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 3 do umowy oraz w zakresie jakim pracownicy Sprzedającego nie zostaną 
poinformowani poprzez klauzule w treści oświadczeń, jakie są składane zgodnie z aktami 
wewnętrznymi obowiązującymi u Kupującego. 

 
§15 

Obowiązki REMIT 
 

1. Kupujący oświadcza, iż Umowa spełnia warunki kontraktu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

lit. a) ppkt (vii) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 

2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażających art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii (dalej: Rozporządzenie Komisji) i z tego tytułu, w myśl przepisów 

Rozporządzenia Komisji, podlega zgłoszeniu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki (dalej: Agencja).  

2. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązek zgłoszenia Umowy Agencji wykonają niezależnie od 

siebie, na podstawie dwóch odrębnych zgłoszeń w terminie wskazanym w Rozporządzeniu 

Komisji. 

 
§16* 

Dokumentacja podatkowa (dokumentacja cen transferowych)  
 
 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji Umowy Kupujący będzie zobowiązany do sporządzenia 
dokumentacji podatkowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku  
o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.), Sprzedający 
przekaże Kupującemu, niezbędne informacje do sporządzenia kompletnej  
i prawidłowej dokumentacji podatkowej, w szczególności w zakresie:  
 
a) wskazania metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) Sprzedający wraz  

z uzasadnieniem ich wyboru, w tym z algorytmem kalkulacji rozliczeń dotyczących 
realizacji Umowy oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód 
(stratę), 

b) opisu danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym 
porównywalnych do warunków ustalonych w ramach Umowy, wykorzystywanych  
w szczególności do kalkulacji dochodu (straty), wraz z podaniem źródła tych danych,  

c) w przypadku obiektywnego braku danych, o których mowa w lit. b) dane niezbędne do 
sporządzenia opisu zgodności warunków transakcji ustalonych w ramach Umowy,  
z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,  

d) inne informacje niezbędne w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 
2. Sprzedający udostępni Kupującemu informacje, o których mowa powyżej również po 

realizacji przedmiotu Umowy. 
3. Zmiana / rozszerzenie zakresu informacji niezbędnych do sporządzenia kompletnej  

i prawidłowej dokumentacji cen transferowych, wynikająca ze zmiany regulacji prawnych nie 
wymaga formy aneksu do Umowy. 

4. Sprzedający z tytułu przekazania informacji niezbędnych do sporządzenia kompletnej  
i prawidłowej dokumentacji cen transferowych nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  
W sytuacji potrzeby wykorzystania usług podmiotów zewnętrznych Strony Umowy mogą 
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ustalić podział kosztów z tym związanych. Zakres podziału kosztów, o którym mowa powyżej, 
uregulowany będzie w odrębnej umowie. 

5. W przypadku braku przekazania informacji, o których mowa w pkt 1 powyżej, lub w przypadku 
ich przekazania w terminie uniemożliwiającym sporządzenie kompletnej dokumentacji 
podatkowej, Kupujący może dochodzić od Sprzedającego odszkodowania, do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody, wynikającej z braku dokumentacji podatkowej lub sporządzenia 
niekompletnej dokumentacji podatkowej. 
 

* Postanowienia § 15 będą obowiązywały w przypadku zawarcia umowy z podmiotem powiązanym z 

KGHM Polska Miedź S.A. i powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych 

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Kupujący oświadcza, że wszelką korespondencję do Kupującego, związaną z realizacją 
Umowy należy kierować na adres:  

KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin. 

2. Sprzedawca oświadcza, że wszelką korespondencję do Sprzedawcy związaną z realizacją 
Umowy należy kierować na adres: 

…………………………………………………………………. 

3. Korespondencja składana na inne adresy niż wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, bądź adresy 
zaktualizowane, w trybie określonym w § 3 ust. 2 lit. e) Umowy oraz § 3 ust.3 lit. b) Umowy, 
będzie uznawana za nieskutecznie doręczoną. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje w okresie od dnia zawarcia do  
….... 2019 r. 

5. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Kupującego,  
na podstawie art. 4j ust. 3a ustawy, o której mowa § 2 ust. 1 lit. a) Umowy, następuje z 
ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Kupującego o 
wypowiedzeniu Umowy dotarło do Sprzedawcy, chyba że Kupujący wskaże późniejszy termin 
rozwiązania Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

 W wypadku rozwiązania Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w trybie niniejszego 
ustępu lub rozwiązania Umowy z innych przyczyn zawinionych przez Kupującego, Kupujący 
jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły 
(Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):                                                   

OPR = 20% * P 
 

OPR -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;   
P -  przychód jaki uzyskałby Sprzedawca  ze sprzedaży energii wskazanej w § 2 ust 4 lit. a) 

Umowy w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu na jaki Umowa została 
zawarta po cenie określonej w § 5 ust. 1 Umowy; 

       Sprzedawca określi wysokość Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu w terminie 7 dni od 
dnia rozwiązania Umowy. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Odszkodowania Płatnego 
przy Rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia wystawienia  przez Sprzedawcę noty księgowej, 
jednak nie wcześniej niż pięć dni od daty dostarczenia noty księgowej do Kupującego. 

6. Rozpoczęcie sprzedaży energii następuje z dniem 1 ……. 2019 r. 

7. Zmiana lub uzupełnienie warunków Umowy w zakresie nieokreślonym w ust. 8 poniżej 
wymaga jej aktualizacji w formie obustronnie podpisanego aneksu. Odstąpienie od Umowy 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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8. Aktualizacji Umowy w formie pisemnego aneksu nie wymagają: 
a) zmiana przepisów i dokumentów, na które powołuje się Umowa, o ile postanowienia 

Umowy nie pozostają w sprzeczności z tymi przepisami i dokumentami, 
b) zmiana siedziby firmy, adresu do korespondencji, 
c)  zmiana adresu OSD i OSP. 

9. W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą starań w celu jego 
rozwiązania w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego 
terminu w przypadku nie rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd miejscowo 
właściwy dla Kupującego, chyba że rozstrzygnięcie sprawy spornej należeć będzie do 
kompetencji Prezesa URE. 

10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy aktów prawnych,  
o których mowa w § 2 ust.1 lit. a, c-f Umowy, postanowienia rozporządzeń wykonawczych 
wydanych na ich podstawie oraz Kodeks cywilny. 

11. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w Umowie zostanie uznane za nieważne lub 
niemożliwe do wykonania przez obie Strony lub właściwy sąd, w szczególności z uwagi na jego 
niezgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umowa w zakresie 
pozostałych jego postanowień pozostaje w mocy. Jednocześnie Strony przystąpią w dobrej 
wierze do negocjacji warunków nowego postanowienia, które będzie możliwe do wykonania  
i satysfakcjonujące dla Stron i zastąpi postanowienie uznane za nieważne lub niemożliwe do 
wykonania, przy czym takie postanowienie będzie w stopniu dozwolonym prawem możliwie 
najbliższe intencjom Stron wyrażonym w pierwotnym postanowieniu. 

12. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

13. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z umową Strony będą wykorzystywały wyłącznie 
na potrzeby realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych. Postanowienia o przetwarzaniu danych osobowych zostały określone  
w Załączniku nr 3 do umowy. 

 

§ 16 
Załączniki do Umowy 

Integralną część Umowy stanowią: 
 

Załącznik nr 1 – Kody identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony 
do realizacji przedmiotu Umowy. 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Kupującego (WZÓR). 
Załącznik nr 3 - Przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
 

Sprzedawca         Kupujący                                                                  
 

 
 
 
 
 
data         data 
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Załącznik nr 1 
 

do Umowy nr……………….sprzedaży energii elektrycznej 
 

Ustalenia Organizacyjne 
 

Kody identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do realizacji 
przedmiotu Umowy 
 

1. Wykaz kodów identyfikacyjnych POB Kupującego: 

Nazwa Operatora Rynku: ………………….. 

Kod Operatora Rynku: ………………….. 

Kod Uczestnika Rynku:  ………………….. 

Kod Jednostki Grafikowej: …………………..  

2. Wykaz kodów identyfikacyjnych Sprzedawcy: 

Nazwa Operatora Rynku: …………………..  

Kod Operatora Rynku: ………………….. 

Kod Uczestnika Rynku:  ………………….. 

Kod Jednostki Grafikowej: ………………….. 

3. Funkcję OH, który będzie w imieniu Sprzedawcy dokonywał zgłoszeń grafików 

handlowych do OSP dla jednostek grafikowych SPRZEDAWCY pełni ……………………………… 

 

4. Funkcję OH, który będzie w imieniu Kupującego dokonywał zgłoszeń grafików 

handlowych do OSP dla jednostek grafikowych KUPUJĄCEGO pełni 

……………………………………………… 

5. Wykaz imienny osób reprezentujących OH Sprzedawcy wraz zakresem uprawnień: 

Lp. Imię i nazwisko Telefon E-mail 
1 

   
2 

   
3 

   
4 

   
 

 

 

 

Fax dla potrzeb OH:  ………………….. 

e-mail dla potrzeb OH: ………………… 

Zakres uprawnień  
i odpowiedzialności 

Osoby odpowiedzialne Osoby zastępujące 

Zakres uprawnień  
i odpowiedzialności 

Osoby odpowiedzialne Osoby zastępujące 

Zgłaszanie zmian w wykazie 
imiennym i zakresie uprawnień 

  

Wszelkie działania operacyjne 
związane z działalnością OH 
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Wszelkie działania związane  
z bezpieczeństwem systemów 
informatycznych oraz 
prawidłowym działaniem 
komunikacji miedzy OH a OSP 

  

 

6. Wykaz imienny osób reprezentujących OH Kupującego wraz zakresem uprawnień: 

Lp. Imię i nazwisko Telefon e-mail 
1    

 2    
3    
4    
5    

 

Zakres uprawnień  
i odpowiedzialności 

Osoby odpowiedzialne Osoby zastępujące 

Zgłaszanie zmian  
w wykazie imiennym  
i zakresie uprawnień 

  

Wszelkie działania operacyjne 
związane z realizacją Umowy w 
tym składanie oświadczeń w 
zakresie ilości energii do 

  

  

7. Wykaz imienny osób reprezentujących POB Kupującego: 

a) w sprawach dotyczących wysyłania formularzy ZUSE do OSP, przyjmowania ZUP, ZUPB 

oraz wysyłania PZU, OZU i raportów dobowych i dekadowych oraz nadzorowania 

realizacji bilansowania handlowego: 

 

Imię  Nazwisko Telefon fax, wspólny e-

mail 

adres e-mailowy 

  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

b) dane teleadresowe, na które należy przekazywać formularze ZUP oraz zgłoszenia 

nieprawidłowości w raportach dobowych i dekadowych: 

Tel.:  

Fax:  
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E-mail:  
 

c) w sprawach dotyczących fakturowania: 

 
Tel.:  
Fax:  
E-mail:  

 
 

Sprzedawca          Kupujący          
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Załącznik nr 2 
do Umowy nr …………………. sprzedaży energii elektrycznej 

 
„WZÓR” 

 
Lubin, dnia ……………… 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

W imieniu  KGHM Polska Miedź S.A. 
( n a z w a  p r z e d s i ę b i o r s t w a )  

 

z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 

 

będącego Stroną Umowy nr ……………………… z dnia ………………… zawartej  

z …………………………… oświadczamy, że na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną nr 

……………………………… z dnia ……………………… w okresie  

od ………….. do ……………. dokonaliśmy dalszej odsprzedaży energii elektrycznej zakupionej na 

podstawie ww. Umowy w ilościach podanych w Tabeli 1. 

 

Tabela 1. Ilości  energii elektrycznej. 

 

Okres rozliczeniowy od ……………. do ……………… 

 Ilość 

energia elektryczna przeznaczona do dalszej odsprzedaży* ……………... MWh 

* z dokładnością do 0,001 MWh 

 

Jednocześnie informujemy, że KGHM Polska Miedź S.A. zakupi prawa majątkowe do świadectw 

pochodzenia  dla odsprzedawanej energii elektrycznej we własnym zakresie. 

 

 

 

.......................................................... 

(podpis i pieczątka) 
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Załącznik nr 3 (WZÓR) 
do Umowy nr …………………………….. sprzedaży energii elektrycznej 

 
 
 

Informacja dla pracownika wykonującego zadania wynikające z umowy na rzecz KGHM 
Polska Miedź S.A. 
 
Pani/Pana (dalej Twoje) dane osobowe zostają przekazane KGHM Polska Miedź S.A. przez 
pracodawcę (* inny podmiot) w związku z zawarciem oraz realizacją umowy nr KGHM-BZ-U-……-
2018 (dalej Umowa). 
Dane osobowe mogą również zostać przekazane bezpośrednio przez Ciebie,  
w zależności od charakteru współpracy i podejmowanych czynności w ramach wykonywania 
zadań na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 
 
1. Administrator danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 
• telefonicznie: 76-7478-200 

 
2. Inspektor ochrony danych. 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania  
z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 
kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 
• przez e-mail: IOD@kghm.com. 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu identyfikacji osób uprawnionych do realizacji 
zadań określonych Umową, w tym mających dostęp do Informacji Poufnych KGHM Polska Miedź 
S.A.  
Tym samym Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych prawnie 
uzasadnionych interesów, związanych z podanym powyżej celem przetwarzania, którymi są: 
zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji 
poufnych (tajemnicy przedsiębiorstwa). 
 
4. Rodzaj danych osobowych 
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz nazwa zatrudniającego 
podmiotu, nr tel. kontaktowego, konto e-mail, ....* 
5. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje. 
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Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym że podanie 
danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań 
określonych Umową. 
6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji  
i rozliczenia Umowy. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny do 
udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresu 
przedawnienia, zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie) 
oraz z przepisów podatkowych.   
7. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: dane osobowe mogą być ujawniane naszym 
uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz 
podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do 
Twoich danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 
8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją 
szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie 
uzasadnionego interesu określonego w pkt 3, 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 
danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału 
człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie 
dojdzie do profilowania. 
10. Przekazywanie danych poza EOG. /jeśli dotyczy/ 
Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego …, w stosunku do którego została 
podjęta /nie została podjęta/ decyzja Komisji … o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony 
/w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, należy 
zamieścić informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach 
uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych/. 
 
 
 
__________________________ 
Data i czytelny podpis osoby  
*kategorie danych oświadczenia należy (na etapie jego podpisywania przez pracownika)  
dostosować odpowiednio do potrzeb wynikających z Umowy. 
 

 
 
Sprzedawca          Kupujący   

 
 
 
 


