
UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE TRANSAKCJI NA RYNKU WTÓRNYM 

 

zawarta w formie elektronicznej, pomiędzy: 

 

 

[●] z siedzibą w [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [●] 

pod numerem KRS  [●] Regon nr  [●] NIP nr  [●] o kapitale zakładowym w wysokości [●], 

reprezentowaną przez: 

1) ........................................ 

2) ........................................ 

zwana dalej „Stroną A” 

a 

[●] z siedzibą w [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [●] 

pod numerem KRS  [●] Regon nr  [●] NIP nr  [●] o kapitale zakładowym w wysokości [●], 

reprezentowaną przez: 

1) ........................................ 

2) ........................................ 

zwana dalej „Stroną B” 

Strona A oraz Strona B zwane są dalej łącznie „Stronami”. 

 

Strony powołały się na odpisy z właściwych rejestrów i/lub pełnomocnictwa, stanowiące Załącznik nr 6 

do niniejszej umowy, zapewniając, że wynikające z tych dokumentów uprawnienie do reprezentacji na 

dzień zawarcia umowy nie wygasło z jakiejkolwiek przyczyny. 
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§ 1. Definicje i interpretacja. 
1. Użyte w niniejszej Umowie Ramowej pojęcia będą miały przypisane im poniżej przez Strony 

znaczenie, chyba że z treści Umowy Ramowej wynika, iż zostały one użyte w innym znaczeniu: 

1)  Dostawca Mocy odpowiednio Strona A lub Strona B, która przenosi w całości 
lub w części Obowiązek Mocowy wynikający z łączącej tą 
Stronę z OSP Umowy Mocowej na Nabywcę lub rozlicza 
niewykonanie w Okresie Zagrożenia Obowiązku Mocowego 
wynikającego z łączącej ją z OSP Umowy Mocowej 
dostarczeniem mocy do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego przez Nabywcę; 

2)  Nabywca odpowiednio Strona A lub Strona B, która przejmuje w całości 
lub części Obowiązek Mocowy Dostawcy Mocy lub przenosi 
na  Dostawcę Mocy uprawnienie do rozliczenia niewykonania 
w Okresie Zagrożenia Obowiązku Mocowego własnym 
dostarczeniem mocy do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego; 

3)  Certyfikat wydany przez OSP dla danej JRM certyfikat potwierdzający 
utworzenie JRM i dopuszczający daną JRM do udziału 
w Rynku Wtórnym w danym okresie dostaw; 

4)  Dzień Roboczy  dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;  

5)  JRM jednostka rynku mocy w rozumieniu Ustawy; 

6)  Obowiązek Mocowy, OM obowiązek mocowy w rozumieniu Ustawy; 

7)  Okres Zagrożenia okres zagrożenia w rozumieniu Ustawy; 

8)  OSP Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora systemu 
przesyłowego; 

9)  Podpis elektroniczny dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, 
do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie 
powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis 
elektroniczny, 

10)  Porozumienie Transakcyjne umowa będąca pojedynczą transakcją pomiędzy stornami, 
zawarta na odpowiednim wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 
do Umowy Ramowej, przedmiotem której jest przeniesienie 
z Dostawcy Mocy na Nabywcę Obowiązku Mocowego 
w wielkości określonej w pkt 5 wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do Umowy Ramowej albo udzielenie Dostawcy Mocy 
przez Nabywcę uprawnienia do rozliczenia niewykonania 
Obowiązku Mocowego, dostarczeniem do Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego mocy w wielkości określonej 
w pkt 5 wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy 
Ramowej; 

11)  Regulamin aktualnie obowiązujący Regulamin rynku mocy zatwierdzony 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

12)  Rejestr rejestr rynku mocy prowadzony przez OSP, do którego dostęp 
możliwy jest poprzez Portal Uczestnika Rynku Mocy; 

13)  Reklamacja reklamacja składana zgodnie z pkt 19 Regulaminu; 

14)  RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
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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) 

15)  Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r.  
w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania  
i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku 
wtórnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1455) 

16)  Rynek Wtórny 

 
część rynku mocy, na której dokonywane są transakcje 
wymienione w art. 48 ust. 1 Ustawy;  

17)  Umowa Ramowa niniejsza Umowa Ramowa w Zakresie Obrotu Wtórnego 
Obowiązkami Mocowymi; 

18)  Umowa Mocowa 
 
 

Umowa, o której mowa w art. 41 Ustawy łącząca Dostawcę 
Mocy z OSP, na postawie której Dostawca Mocy zobowiązany 
jest do wykonania obowiązku mocowego w określonej 
wielkości określoną JRM; 

19)  Ustawa ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 
roku poz. 9) wraz z jej ewentualnymi późniejszymi zmianami 
oraz akty wykonawcze do tej ustawy; 

2. O ile postanowienia niniejszej Umowy Ramowej nie stanowią inaczej: 
a. tytuły poszczególnych paragrafów są w niej umieszczone wyłącznie dla ułatwienia i nie 

powinny wpływać na interpretację jej postanowień, 
b. w przypadku zdefiniowania danego pojęcia, odmiana danego wyrazu lub wyrazów 

składających się na dane pojęcie  nie ma wpływu na nadane mu znaczenie, 
c. odesłanie do ustaw oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także 

Regulaminu oznacza odesłanie do odpowiednich aktualnie obowiązujących przepisów prawa 
i obowiązującego Regulaminu (z uwzględnieniem wszelkich zmian i nowowprowadzonych 
przepisów i regulacji) 

d. pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w Umowie Ramowej, mają znaczenie nadane im 
w Ustawie, Rozporządzeniu i Regulaminie. 

§ 2. Przedmiot i cel Umowy Ramowej 

1. Strony niniejszej Umowy Ramowej zamierzają zawierać Porozumienia Transakcyjne, przedmiotem 
których może być: 
a. przeniesienie przez Dostawcę Mocy na Nabywcę w całości lub w części Obowiązku Mocowego 

wynikającego z Umowy Mocowej łączącej Dostawcę Mocy z OSP; 
b. udzielenie Dostawcy Mocy uprawnienia do rozliczenia w całości lub w części niewykonania 

Obowiązku Mocowego przez JRM Dostawcy Mocy dostarczeniem mocy przez JRM Nabywcy;  
przy czym w każdym przypadku przeniesienie Obowiązku Mocowego z JRM Dostawcy Mocy oraz 
rozliczenie niewykonania Obowiązku Mocowego przez JRM Dostawcy Mocy dostarczeniem mocy 
przez JRM Nabywcy, następuje zgodnie z właściwymi postanowieniami Ustawy, Rozporządzenia 
oraz Regulaminu.  

2. Postanowienia niniejszej Umowy Ramowej mają zastosowanie do każdego Porozumienia 
Transakcyjnego zawartego na jej podstawie. Wszystkie Porozumienia Transakcyjne wraz 
z postanowieniami niniejszej Umowy Ramowej traktowane są jako tworzące jedną umowę, są one 
zawierane w oparciu o jednolitą ocenę ryzyka kontraktowego i na tej podstawie wykonywane.  

3. Do zawarcia Porozumienia Transakcyjnego dochodzi w chwili, w której jedna ze Stron otrzyma 
na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 2: 
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a. skan Porozumienia Transakcyjnego z podpisami złożonymi zgodnie z wzorem podpisów przez 
reprezentantów obu Stron wskazanych w tym załączniku, lub 

b. Porozumienie Transakcyjne opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez 
reprezentantów obu Stron wskazanych w tym załączniku, lub 

c. Porozumienie Transakcyjne z podpisem złożonym zgodnie ze wzorem podpisu reprezentanta 
jednej ze Stron oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez reprezentanta 
drugiej Strony. 

Zdania poprzednie nie znajdują zastosowania o ile Strony w punkcie 13 Porozumienia 
Transakcyjnego uzgodniły inny sposób lub formę zawarcia Porozumienia Transakcyjnego. W takim 
przypadku Strony zobowiązane są do wskazania w Porozumieniu Transakcyjnym czasu jego 
zawarcia.  

4. Postanowienia Porozumienia Transakcyjnego mają pierwszeństwo przed postanowieniami 
niniejszej Umowy Ramowej. 

§ 3. Płatności i fakturowanie 

1. Każda ze Stron zobowiązana do dokonania płatności należnych drugiej Stronie, dokonuje jej 
nie później niż w terminie jej wymagalności. Termin wymagalności:  
a. łącznego wynagrodzenia ustalonego przez Strony w pkt 11 Porozumienia Transakcyjnego 

przypada w 1. Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego „n+2” po upływie miesiąca 
kalendarzowego „n”, w którym nastąpiło wykonanie transakcji. Do wykonania transakcji 
dochodzi w chwili uznania jej za skuteczną wobec OSP; 

b. kar umownych przypada w 1. Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego „n+2” po upływie 
miesiąca kalendarzowego „n”, w którym uprawniona Strona wystosowała żądanie zapłaty 
kary umownej.  

2. Jeżeli Stroną zobowiązaną do dokonania płatności z tytułu transakcji, o których mowa w § 2 ust. 
1 lit. a. niniejszej Umowy Ramowej jest Nabywca, płatność następuje z tytułu nabycia przez 
Nabywcę uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przenoszonego Obowiązku 
Mocowego wynikającego z Umowy Mocowej obowiązującej Dostawcę Mocy.  

3. Jeżeli Stroną zobowiązaną do dokonania płatności z tytułu transakcji, o których mowa  
w § 2 ust. 1 lit. a niniejszej Umowy Ramowej jest Dostawca Mocy, płatność następuje z tytułu 
wyeliminowania ryzyka kontraktowego Dostawcy Mocy związanego z niewykonaniem przez 
Dostawcę Mocy Obowiązku Mocowego wynikającego z obowiązującej go Umowy Mocowej. 

4. Płatność z tytułu transakcji, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b. niniejszej Umowy Ramowej następuje 
z tytułu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka kontraktowego Dostawcy Mocy związanego 
z niewykonaniem Obowiązku Mocowego przez Dostawcę Mocy wynikającego z obowiązującej go 
Umowy Mocowej. 

5. Nabywca nie może być zobowiązany do dokonania płatności z tytułu Transakcji, o których mowa 
w § 2 ust. 1 lit. b. niniejszej Umowy Ramowej. 

6. Wszelkie płatności dokonywane są w polskich złotych w drodze przelewu na rachunki bankowe: 

Strony A 
 

Strony B 
 

Każda ze Stron oświadcza drugiej Stronie, że ww. rachunek bankowy tej Strony jest zgłoszony 
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, i znajduje się w wykazie 
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez właściwy organ krajowej 
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administracji skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
Zmiana rachunku bankowego wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

7. Wszelkie płatności będą realizowane ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  
8. Jeżeli w Dniu Roboczym, w którym przypada termin wymagalności zobowiązania do dokonania 

płatności, rachunek bankowy Strony uprawnionej do otrzymania płatności nie znajduje się 
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, druga Strona nie jest zobowiązania 
do dokonania płatności, a Strona uprawniona do jej otrzymania pozostaje w zwłoce z przyjęciem 
świadczenia pieniężnego.   

9. Jeżeli jedna ze Stron pozostaje w opóźnieniu z płatnością, naliczane są odsetki ustawowe 
za opóźnienie. 

10. Jeżeli termin wymagalności nie jest Dniem Roboczym, płatność dokonywana jest w następnym 
Dniu Roboczym.  

11. Strona uprawniona do otrzymania płatności zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT 
do 15  dnia miesiąca kalendarzowego „n+1” po upływie miesiąca kalendarzowego „n”, w którym 
nastąpiło wykonanie transakcji i dostarczenia jej drugiej Stronie przed upływem terminu płatności, 
w sposób określony w ust. 14 poniżej.  

12. Strona A oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 
następujący Numer Identyfikacji Podatkowej: ……………………………. 

13. Strona B oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada 
następujący Numer Identyfikacji Podatkowej: ……………………………. 

14. Jeżeli dana Strona podpisała oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej 
i wskazała adres e-mail w tabeli poniżej, druga Strona zobowiązuje się do przesyłania faktur VAT, 
faktur korygujących oraz duplikatów faktur na ten adres e-mail. W przeciwnym przypadku faktury 
VAT, faktury korygujące oraz duplikaty faktur podlegają doręczeniu na wskazany w tabeli poniżej 
adres do doręczeń dokumentów księgowych: 

 
adres do doręczeń 

dokumentów księgowych 

adresy e-mail 

na który będą wysyłane 
dokumenty księgowe 

z którego będą wysyłane 
dokumenty księgowe* 

Strony A    

Strony B    

*  Opcjonalnie 

15. Strona A niniejszym oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy/małego 
przedsiębiorcy/średniego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

16. Strona B niniejszym oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy/małego 
przedsiębiorcy/średniego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

§ 4. Szczegółowe zobowiązania Stron w wykonywaniu Porozumień Transakcyjnych 

1. W przypadku zawarcia Porozumienia Transakcyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a. niniejszej 
Umowy Ramowej: 
a. Dostawca Mocy zobowiązuje się dokonać zgłoszenia zawartej transakcji w Rejestrze nie później 

niż do godziny 12:00 w następnym Dniu Roboczym po zawarciu Porozumienia Transakcyjnego,  
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b. Nabywca, pod warunkiem zgłoszenia transakcji przez Dostawcę Mocy, zobowiązuje się 
dokonać potwierdzenia zgłoszenia zawarcia transakcji w Rejestrze pomiędzy godziną 12:00, 
a godziną 14:00 w następnym Dniu Roboczym po zawarciu Porozumienia Transakcyjnego. 

2. W przypadku zawarcia Porozumienia Transakcyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. b. niniejszej 
Umowy Ramowej: 
a. Dostawca Mocy zobowiązuje się dokonać zgłoszenia zawartej transakcji w Rejestrze nie później 

niż do godziny 12:00 w następnym dniu po zawarciu Porozumienia Transakcyjnego, a jeżeli 
do jego zawarcia doszło w 5. dniu po zakończeniu Okresu Zagrożenia, w ciągu 60 minut po jego 
zawarciu,   

b. Nabywca, pod warunkiem zgłoszenia transakcji przez Dostawcę Mocy, zobowiązuje się 
dokonać potwierdzenia zgłoszenia zawartej transakcji w Rejestrze pomiędzy godziną 12:00, 
a godziną 14:00 w następnym Dniu Roboczym po zawarciu Porozumienia Transakcyjnego, 
a jeżeli do jego zawarcia doszło w 5. dniu po zakończeniu Okresu Zagrożenia, w ciągu 60 minut 
po upływie terminu zgłoszenia Porozumienia Transakcyjnego w Rejestrze przez Dostawcę 
Mocy.  

3. Zawierając Porozumienie Transakcyjne każda ze Stron gwarantuje drugiej Stronie, iż: 
a. posiada Certyfikat wydany przez OSP odpowiednio dla JRM wskazanej w pkt 3 lub 4 

Porozumienia Transakcyjnego dopuszczający do udziału w Rynku Wtórnym na Okres Dostaw 
wskazany w pkt 6 Porozumienia Transakcyjnego,  

b. zawarta transakcja spełnia wszelkie warunki wynikające z Ustawy, Rozporządzenia lub 
Regulaminu wymagane dla transakcji na Rynku Wtórnym, 

c. zgłoszenia transakcji lub potwierdzenia jej zgłoszenia w Rejestrze dokonają osoby właściwie 
umocowane do reprezentowania danej Strony wobec OSP. 

4. Zawierając Porozumienie Transakcyjne Dostawca Mocy gwarantuje Nabywcy, iż wskazana  
w pkt 12 Porozumienia Transakcyjnego wartość Com’ nie okaże się większa, aniżeli ostatecznie 
przyjęta przy rozliczaniu wynagrodzenia za wykonanie Obowiązku Mocowego przez OSP. 

5. Jeżeli Strony w punkcie 7 Porozumienia Transakcyjnego obejmującego transakcję, o której mowa 
w § 2 ust. 1 lit. a. Umowy Ramowej, ustalą początkowy termin okresu obejmującego przenoszony 
OM uniemożliwiający zachowanie terminu wynikającego z art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy, 
Porozumienie Transakcyjne uznaje się za niezawarte.  

§ 5. Wypowiedzenie 

1. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy Ramowej poprzez złożenie 
oświadczenia o jej wypowiedzeniu drugiej Stronie, chyba że Strony zawarły Porozumienia 
Transakcyjne, które nie zostały w całości wykonane. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy Ramowej następuje z chwilą jego 
doręczenia na adres do doręczeń drugiej Strony. Rozwiązanie Umowy Ramowej nie powoduje 
utraty roszczeń wynikających z niniejszej Umowy Ramowej i zawartych Porozumień 
Transakcyjnych.  

2. Jeżeli Strona zobowiązana do dokonania czynności w Rejestrze na podstawie § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy Ramowej nie dokonuje ich w terminie, druga Strona jest zobowiązana do wyznaczenia jej 
dodatkowego terminu na ich wykonanie, jednakże nie krótszego niż 60 minut, 
a po bezskutecznym jego upływie, jest uprawniona do wypowiedzenia Porozumienia 
Transakcyjnego. Wyznaczenie dodatkowego terminu oraz wypowiedzenie Porozumienia 
Transakcyjnego następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w Załączniku 

nr 3. Rozwiązanie następuje na koniec dnia, w którym skan oświadczenia o wypowiedzeniu został 
doręczony drugiej Stronie na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Jeżeli Strona zobowiązana do dokonania czynności w Rejestrze na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej 
Umowy Ramowej nie dokonuje ich w terminie, Porozumienie Transakcyjne obejmujące transakcję 
wymagającą takich czynności w Rejestrze ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie następuje po upływie 
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terminu, w którym Strona zobowiązana do dokonania czynności w Rejestrze winna je wykonać. 
Odpowiednio postanowienie § 6 ust. 1 albo ust. 2  niniejszej Umowy Ramowej znajduje 
zastosowanie, chyba że niedokonanie czynności w Rejestrze wynika z powodu niedostępności 
Rejestru. 

4. Jeżeli Strony zawarły Porozumienie Transakcyjne co najmniej 45 dni przed pierwszym dniem 
Okresu obejmującego przenoszony OM wskazanym w pkt 7 Porozumienia Transakcyjnego, a OSP 
wyrazi sprzeciw wobec transakcji wynikającej z takiego Porozumienia Transakcyjnego, Strony 
zobowiązują się złożyć Reklamację oraz współdziałać przy jej złożeniu.  

5. Jeżeli OSP wyrazi sprzeciw wobec transakcji innej niż określona w ust. 4 powyżej lub złożona 
zgodnie z ust. 4 powyżej Reklamacja nie została uwzględniona, a sprzeciw OSP został wyrażony 
z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Porozumienie Transakcyjne obejmujące taką transakcję 
ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie następuje z chwilą wysłania przez OSP wiadomości e-mail zgodnie 
z Regulaminem. Odpowiednio postanowienie § 6 ust. 1 albo ust. 2 niniejszej Umowy Ramowej 
znajduje zastosowanie. 

6. Jeżeli OSP wyrazi sprzeciw wobec transakcji z przyczyn leżących po obu Stronach, Porozumienie 
Transakcyjne obejmujące taką transakcję uznaje się za niezawarte.  

7. Jeżeli jedna ze Stron nie będzie działać łącznie z drugą Stroną, uniemożliwiając w ten sposób 
złożenie Reklamacji zgodnie z ust. 4 powyżej, choćby Reklamacja taka z góry była nieuzasadniona, 
uznaje się, iż sprzeciw OSP został wyrażony z przyczyn leżących po tej Stronie.  

8. Jeżeli OSP poinformuje Strony o nieskuteczności wobec OSP zgłoszonej transakcji, postanowienie 
ust. 4 oraz ust. 5 powyżej (w tym odpowiednio § 6 ust. 1 albo ust. 2) znajdują odpowiednie 
zastosowanie.  

9. Jeżeli OSP poinformuje Strony o nieskuteczności wobec OSP zgłoszonej transakcji z braku 
należytego umocowania obu reprezentantów Stron, Porozumienie Transakcyjne obejmujące taką 
transakcję uznaje się za niezawarte.  

§ 6. Odpowiedzialność Stron 

1. Jeżeli: 
a. Nabywca wypowie Porozumienie Transakcyjne zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej Umowy Ramowej, 

albo  
b. Porozumienie Transakcyjne ulega rozwiązaniu zgodnie z § 5 ust. 3 niniejszej Umowy Ramowej 

z uwagi na niedokonanie czynności w Rejestrze przez Dostawcę Mocy, albo zgodnie  
z § 5 ust. 5 niniejszej Umowy Ramowej z uwagi na sprzeciw wyrażony z przyczyn leżących 
po stronie Dostawcy Mocy, albo zgodnie z § 5 ust. 8 niniejszej Umowy Ramowej z uwagi 
na zgłoszenie transakcji przez nienależycie umocowanego reprezentanta Dostawcy Mocy,  

 
Nabywcy przysługiwać będzie uprawnienie do żądania od Dostawcy Mocy zapłaty kary umownej, 
a Dostawca Mocy w przypadku otrzymania takiego żądania zobowiązany będzie do jej zapłaty, 
w wysokości 𝐾1 obliczonej zgodnie ze wzorem: 

𝐾1 = 𝑚𝑎𝑥(𝑊𝐷𝑀_𝑁; 0,25𝐶𝑜𝑚′) ∗  𝑀𝑃𝑇 ∗  𝐻𝑂𝐷 [zł] 

gdzie: 
WDM_N – wartość odpowiadająca wynagrodzeniu zastrzeżonemu w pkt 9 albo w pkt 10 
Porozumienia Transakcyjnego, wyrażona w [zł/MW/h] 
Com’ – cena OM z UM obliczana zgodnie ze stosownym postanowieniem Regulaminu, 
wskazywana przez Dostawcę Mocy w pkt 12 Porozumienia Transakcyjnego, wyrażona 
w [zł/MW/h] 
MPT – wartość odpowiadająca mocy wskazanej w pkt 5 Porozumienia Transakcyjnego, 
wyrażona w [MW] 
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HOD – w przypadku transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a. Umowy Ramowej, wartość 
odpowiadająca liczbie godzin wskazanej w pkt 8 Porozumienia Transakcyjnego albo 
w przypadku transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b. Umowy Ramowej, wartość 
przyjmująca jeden jako jednogodzinny okres zagrożenia wskazany w pkt 8 Porozumienia 
Transakcyjnego. 

2. Jeżeli: 
a. Dostawca Mocy wypowie Porozumienie Transakcyjne zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej Umowy 

Ramowej, albo 
b. Porozumienie Transakcyjne ulega rozwiązaniu zgodnie z § 5 ust. 3 niniejszej Umowy Ramowej 

z uwagi na niedokonanie czynności w Rejestrze przez Nabywcę, albo zgodnie  
z § 5 ust. 5 niniejszej Umowy Ramowej z uwagi na sprzeciw wyrażony z przyczyn leżących 
po stronie Nabywcy, albo zgodnie z § 5 ust. 8 niniejszej Umowy Ramowej z uwagi na zgłoszenie 
transakcji przez nienależycie umocowanego reprezentanta Nabywcy,  

Dostawcy Mocy przysługiwać będzie uprawnienie do żądania od Nabywcy zapłaty kary umownej 
a Nabywca w przypadku otrzymania takiego żądania zobowiązany będzie do jej zapłaty 
w wysokości 𝐾2 obliczonej zgodnie ze wzorem, przy czym uprawnienie Dostawcy Mocy do żądania 
od Nabywcy kary umownej przysługuje niezależnie od tego, czy w okresie obejmującym 
przenoszony Obowiązek Mocowy OSP ogłosi wobec Dostawcy Mocy Okres Zagrożenia lub testowy 
Okres Zagrożenia: 

𝐾2 = 𝑓 ∗ 𝑆𝐾𝑛 ∗ 𝑀𝑃𝑇   [zł] 

gdzie: 
SKn – jednostkowa stawka kary obliczana zgodnie z § 16 Rozporządzenia, obowiązująca dla 
Okresu Dostaw, w trakcie którego Strony zawarły Porozumienie Transakcyjne, wyrażona 
w [zł/MW/h] 
MPT – wartość odpowiadająca mocy wskazanej w pkt 5 Porozumienia Transakcyjnego, 
wyrażona w [MW] 
f – w przypadku transakcji o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b. Umowy Ramowej, współczynnik 
przyjmujący wartość 1, w przypadku transakcji o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a. Umowy 
Ramowej, współczynnik przyjmujący wartość  zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Współczynnik f Liczba dni „d” pomiędzy dniem, w którym Strony  zawarły 
Porozumienie Transakcyjne a pierwszym dniem Okresu 
obejmującego przenoszony OM wskazanym w pkt 7 Porozumienia 
Transakcyjnego 

d > 20 20 ≥ d > 15 15 ≥ d > 10 10 ≥ d > 5 d ≤ 5 

Li
cz

b
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go
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zi
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h ≤ 15 0,030 0,070 0,100 0,130 1,100 
15 < h ≤ 75 0,140 0,280 0,430 0,570 3,800 

75 < h ≤ 150 0,210 0,420 0,640 0,850 5,900 

150 < h ≤ 225 0,260 0,530 0,790 1,050 7,900 

h > 225 0,290 0,580 0,860 1,150 9,600 

 
 
3. Niedokonanie czynności w Rejestrze w wymaganych terminach, o których mowa w § 4 przez 

Stronę do tego zobowiązaną pociąga za sobą skutki takie, jakby Strona nie spełniła warunków 
wynikających z Ustawy, Rozporządzenia lub Regulaminu wymaganych dla transakcji na Rynku 
Wtórnym.  
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4. Jeżeli Nabywca wykonuje czynności w Rejestrze po upływie terminu bez udokumentowanej zgody 
Dostawcy Mocy, powodując w ten sposób skuteczność transakcji wobec OSP, zobowiązany jest 
do zapłaty Dostawcy Mocy kary umownej w wysokości odpowiadającej 25% wartości 𝐾1 
obliczonej zgodnie z ust. 1 powyżej oraz zwrotu wszelkich udokumentowanych innych kosztów 
poniesionych przez Dostawcę Mocy wobec osób trzecich w związku z podjęciem działań 
wynikających z niedokonania przez Nabywcę czynności w Rejestrze w wymaganym terminie.  

5. Zastrzeżenie kary umownej na wypadek wypowiedzenia Porozumienia Transakcyjnego, 
jak również na wypadek rozwiązania Porozumienia Transakcyjnego, stanowi zastrzeżenie kary 
umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających 
z danego Porozumienia Transakcyjnego, które skutkuje uprawnieniem do wypowiedzenia albo 
rozwiązaniem Porozumienia Transakcyjnego.  

6. Jeżeli wartość Com’ wskazana w punkcie 12 Porozumienia Transakcyjnego okazała się większa 
aniżeli ostatecznie przyjęta przez OSP dla rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przeniesionego 
na Nabywcę Obowiązku Mocowego, Nabywcy przysługiwać będzie uprawienie do żądania od 
Dostawcy Mocy zapłaty, a Dostawca Mocy w przypadku otrzymania takiego żądania będzie 
zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości 𝑊1 obliczonej zgodnie ze wzorem: 

 

𝑊1 = (𝐶𝑜𝑚′  −  𝑁𝐶𝑜𝑚′)  ∗  𝑀𝑃𝑇 ∗  𝐻𝑂𝐷  [zł] 
gdzie: 

𝐶𝑜𝑚′   – cena OM obliczana przez Dostawcę Mocy zgodnie ze stosownym postanowieniem 
Regulaminu i wskazywana w pkt 12 Porozumienia Transakcyjnego, wyrażona w [zł/MW/h]; 
𝑁𝐶𝑜𝑚′ – cena OM obliczana przez OSP zgodnie ze stosownym postanowieniem Regulaminu, 

której wysokość ostatecznie okazała się być niższa aniżeli ta obliczona przez Dostawcę Mocy 
i wskazywana w pkt 12 Porozumienia Transakcyjnego, wyrażona w [zł/MW/h]; 
MPT – wartość odpowiadająca mocy wskazanej w pkt 5 Porozumienia Transakcyjnego, 
wyrażona w [MW]; 
HOD – wartość odpowiadająca liczbie godzin wskazanej w pkt 8 Porozumienia Transakcyjnego 
dla transakcji, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a. Umowy Ramowej. 

§ 7. Zabezpieczenia 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się na żądanie drugiej Strony do udzielenia zabezpieczenia 
dla wszelkich roszczeń drugiej Strony wynikających lub mogących wynikać z niniejszej Umowy 
Ramowej i Porozumień Transakcyjnych. 

2. Ryzyko kontraktowe Nabywcy wynikające z transakcji, o których mowa  
w § 2 ust. 1 lit. a. i b. niniejszej Umowy Ramowej stanowi maksymalnie kwotę odpowiadającą K1. 

3. Ryzyko kontraktowe Dostawcy Mocy wynikające z transakcji, o których mowa  
w § 2 ust. 1 lit. a. i b. niniejszej Umowy Ramowej stanowi maksymalnie kwotę odpowiadającą K2. 

§ 8. Poufność informacji i ochrona danych osobowych 

1. Dla celów niniejszego paragrafu Umowy Ramowej termin „Informacje” oznacza wszelkie 
informacje przekazane drugiej Stronie w związku z zawarciem i obowiązywaniem tej Umowy 
Ramowej w szczególności tajemnice przedsiębiorstwa Stron, wszystkie informacje finansowe, 
techniczne, operacyjne, administracyjne, korporacyjne, handlowe, plany marketingowe 
i biznesowe, informacje dotyczące klientów oraz informacje dotyczące pracowników Stron, 
ujawnione w jakiejkolwiek formie przez jedną Stronę („Strona Ujawniająca”) drugiej Stronie 
(„Strona Otrzymująca”). 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, Informacje nie mogą być przekazywane osobom 
trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy 
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Ramowej oraz w okresie 2 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, ani wykorzystywane 
dla jakiegokolwiek celu innego niż wykonanie zobowiązań lub uprawnień Strony. 

3. Obowiązek zachowania poufności Informacji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie będzie 
stanowił przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu Informacji konsultantom, swoim 
pracownikom, podwykonawcom, profesjonalnym doradcom, w szczególności niezależnym 
ekspertom, bankom lub innym instytucjom zapewniającym finansowanie pod warunkiem, 
że osoby te zobowiążą się zachować Informacje w poufności, co najmniej na warunkach takich 
samych, jak określone w niniejszej Umowie Ramowej. 

4. Strona nie jest ograniczona obowiązkiem zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 
w odniesieniu do Informacji, które: 
a. są w dacie zawarcia Umowy Ramowej lub w dowolnym czasie po tej dacie stały się dostępne 

publicznie bez jej naruszenia; 
b. w odniesieniu, do których Strona Otrzymująca może udowodnić, że były jej znane przed 

ich ujawnieniem przez Stronę Ujawniającą Stronie Otrzymującej bez obowiązku zachowania 
ich w poufności; 

c. zostały otrzymane przez Stronę Otrzymującą zgodnie z prawem od osoby trzeciej lub Strony 
Ujawniającej w oderwaniu od Umowy Ramowej; lub 

d. zostały ujawnione zgodnie z wymogiem prawnym jakimkolwiek organom administracyjnym, 
sądom lub agencjom rządowym. 

5. Strony ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody, wynikające z ujawnienia Informacji 
przez osoby, którym Strony takie Informacje ujawniły.  

6. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe przedstawicieli Stron. 
7. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku 

z wykonywaniem Umowy Ramowej, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych 
zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych oraz przepisami RODO. Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub 
interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się 
ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i w zakresie niezbędnym 
do wykonania Umowy Ramowej i Porozumień Transakcyjnych lub dochodzenia roszczeń 
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej lub Porozumień 
Transakcyjnych. 

9. Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe przedstawicieli drugiej 
Strony, jako administrator tych danych. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Ramowej oraz pod 
warunkiem otrzymania wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 5 od drugiej Strony,  wykonać 
w stosunku do osób, których dane udostępnia drugiej Stronie obowiązek informacyjny obciążający 
drugą Stronę na podstawie art. 14 RODO, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności. 
Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez 
przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 5 
do Umowy Ramowej.  

10. Złożenie podpisu w rubryce „wzory podpisów” Załącznika nr 2, stanowi wyrażenie zgody przez 
osobę składającą podpis na przetwarzanie przez właściwą Stronę danych osobowych tam 
wyszczególnionych w celu wykonania niniejszej Umowy Ramowej oraz Porozumień 
Transakcyjnych. Zapis nie ma zastosowania w przypadku podpisania Umowy Ramowej podpisem 
elektronicznym. 
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§ 9. Okres obowiązywania 

1. Umowa Ramowa wchodzi w życie z dniem  złożenia na niej ostatniego kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego przez reprezentanta drugiej Strony . 

2. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony, ale nie dłużej niż do zakończenia 
funkcjonowania rynku mocy w Polsce.  

3. Zawieszenie lub zmiana sposobu funkcjonowania rynku mocy nie wpływa na obowiązywanie 
Umowy Ramowej lub zawartych Porozumień Transakcyjnych, jednakże jeżeli skutkuje ono 
brakiem możliwości wykonywania Umowy Ramowej w całości lub części, w tym zawartych 
transakcji, każda ze Stron zobowiązuje się na żądanie drugiej Strony do przystąpienia do 
uzgodnień sposobu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Ramowej 
i zawartych na jej podstawie transakcjach. Strony zobowiązują się w terminie nie dłuższym niż 
2 miesiące od dnia wniesienia żądania, do zawarcia porozumienia zawierającego uzgodnione 
rozwiązanie ww. sytuacji. O ile Strony zgodnie nie wydłużą terminu, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, każda ze Stron może zwrócić się o rozwiązanie sporu do sądu powszechnego lub 
uzgodnionego sądu polubownego. 

§ 10. Zmiany Umowy 

1. Zmiany Umowy Ramowej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Zmiany Porozumień Transakcyjnych wymagają zachowania formy w jakiej zostały zawarte pod 
rygorem nieważności.  

2. Każda ze Stron jest uprawniona w każdym czasie do zmiany Załącznika nr 2 lub Załącznika nr 3 
w zakresie, w jakim zawierają one dane dotyczące tej Strony. Zmiana jest skuteczna 
od następnego Dnia Roboczego od doręczenia nowej tabeli Załącznika nr 2 dotyczącej danej 
Strony lub Załącznika nr 3 drugiej Stronie. Doręczenie jest skuteczne, o ile zostanie dokonane 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru 
na dotychczasowy adres do doręczeń drugiej Strony wskazany w Załączniku nr 3. Doręczenie 
następuje w dacie odbioru.  

3. Zmiana Ustawy, Rozporządzenia lub Regulaminu nie powoduje konieczności zmiany Umowy 
Ramowej, chyba że taka zmiana skutkuje koniecznością modyfikacji sposobu realizacji praw 
i obowiązków Stron. W takim przypadku Strony zobowiązane są, niezwłocznie i w dobrej wierze, 
wprowadzić do Umowy Ramowej odpowiednie zmiany. 

§ 11. Inne postanowienia 

1. Przelew wierzytelności jest wyłączony. Nie wyłącza to późniejszego porozumienia Stron w zakresie 
wyrażenia zgody na przelew wierzytelności. 

2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy Ramowej lub stosowanie Umowy Ramowej w danych 
okolicznościach zostanie uznane pod jakimkolwiek względem i z jakiegokolwiek powodu za 
nieważne, okoliczność ta nie będzie w żaden sposób wpływała na wiążący pomiędzy Stronami 
charakter pozostałych postanowień Umowy Ramowej. Strony zobowiązują się podjąć negocjacje 
w dobrej wierze w celu osiągnięcia właściwego rozwiązania, które będzie odzwierciedlać cel 
i zamiar takiego nieważnego postanowienia. Zamiarem Stron jest, aby prawa i obowiązki Stron 
przewidziane w Umowie Ramowej były wykonalne w najszerszym dozwolonym prawem zakresie 
i Strony zobowiązują się współpracować w dobrej wierze w celu realizacji tego zamiaru.  

3. Strony oświadczają, że prowadzą działalność w sposób odpowiedzialny, w swojej działalności 
przestrzegają przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania 
korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw 
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pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia 
oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokładają należytej staranności przy weryfikacji swoich 
pracowników i innych osób, przy pomocy których będzie realizować swoje zobowiązania 
wynikające z Umowy Ramowej i zawartych na jej podstawie transakcji. 

4. W przypadku wystąpienia sporu między Stronami dotyczącego wykonywania lub interpretacji 
Umowy Ramowej lub obowiązku z niej wynikającego, Strony dołożą starań w celu rozwiązania 
zaistniałego sporu w sposób polubowny. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w ciągu 30 
(trzydziestu) dni od daty jego zaistnienia lub gdy przed upływem powyższego terminu Strona 
będąca stroną sporu oświadczy, że nie widzi możliwości ugodowego rozwiązania sporu, spory 
zostaną poddane pod rozstrzygnięcia sądu powszechnego. 

5. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy Ramowej lub wystąpienie 
z wnioskiem o jej renegocjację nie zwalnia Stron od obowiązku wykonywania swoich zobowiązań 
wynikających z Umowy Ramowej i zawartych na jej podstawie transakcji. 

6. Umowa Ramowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze Stron. 

7. Umowa Ramowa podlega prawu polskiemu. 

8. Integralną część niniejszej Umowy Ramowej stanowią następujące załączniki: 
a. Załącznik nr 1 – Wzory Porozumień Transakcyjnych obejmujących transakcje, o których mowa 

w § 2 ust. 1 Umowy Ramowej,   
b. Załącznik nr 2 – Lista osób umocowanych do zawierania Porozumień Transakcyjnych oraz 

wzory podpisów, 
c. Załącznik nr 3 – Adresy e-mail oraz adresy do doręczeń Stron dla dokonywania czynności 

przewidzianych postanowieniami § 5 Umowy Ramowej, 
d. Załącznik nr 4 – Oświadczenia o akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych, 
e. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
f. Załącznik nr 6 – Odpisy z właściwych rejestrów i/lub pełnomocnictwa Stron. 

 

Strona A Strona B 

 
 
 

_____________________________ 

 
 
 

_____________________________ 
 
 
 

_____________________________ 
 

 
 
 

_____________________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO 

UMOWY RAMOWEJ  

W ZAKRESIE TRANSAKCJI  

NA RYNKU WTÓRNYM 

ZAWARTEJ POMIĘDZY 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

 

 
Wzory Porozumień Transakcyjnych obejmujących transakcje, 

o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy Ramowej w zakresie obrotu 
wtórnego obowiązkami mocowymi  
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Porozumienie Transakcyjne nr _____________ 

obejmujące transakcję, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.  

UMOWY RAMOWEJ W ZAKRESIE TRANSAKCJI NA RYNKU WTÓRNYM  

z dnia ___.___.20___r.  

 

 

Czas zawarcia: 

20___-___-___ 

godz. ___:___  

1. Dostawca Mocy: 

 

 

2. Nabywca: 

 

 

Kod JRM  3.  4.  

Identyfikator Obowiązku 
Mocowego 

  

Numer Umowy Mocowej    

Moc Alokowana [MW]  

(z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku) 

5.  
_______,_______ 

 

Rok Dostawy 6.  
 
 

Okres obejmujący 
przenoszony OM 
w Okresie Dostaw  
(z dokładnością do pełnej godziny 
zegarowej [rok-miesiąc-dzień-godzina]) 

7. od: do: 

20___-___-___ godz. ___:00 20___-___-___ godz. ___:00 

Liczba godzin [h] 
w okresie obejmującym 
przenoszony OM 

8.  
 
 

Wynagrodzenie netto lub 
jego BRAK [zł/MW/h] 

9.  
 
 

10.  

Łączne wynagrodzenie 
netto [zł] lub jego BRAK 
(Iloczyn mocy [MW] liczby godzin [h] oraz 
wynagrodzenia netto [zł/MW/h]) 

11.  
 
 

Cena OM z UM (Com’) 
[zł/MW/h] przy uwzględnieniu, że 

OM obejmuje godziny od 7:00 do 22:00 w 
Dniach Roboczych w roku dostaw 

12.  

 

Inne postanowienia  13.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpisy Stron 
(składane przez osoby wymienione w 
Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej 
zgodnie z wzorem podpisu) 

 

14.  
 
 
 

15.  
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Porozumienie Transakcyjne nr _____________ 

obejmujące transakcję, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b.  

UMOWY RAMOWEJ W ZAKRESIE TRANSAKCJI NA RYNKU WTÓRNYM  

z dnia ___.___.20___r.  

 

 

 

Czas zawarcia: 

20___-___-___ 

godz. ___:___ 

1. Dostawca Mocy: 

 

 

2. Nabywca: 

 

 

Kod JRM  3.  4.  

Identyfikator Obowiązku 
Mocowego 

    

Numer Umowy Mocowej    

Moc Alokowana [MW]  

(z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku) 

5.  
_______,_______ 

 

Rok Dostawy 6.  
 
 

Dzień wystąpienia 
Okresu Zagrożenia 

7.  
20___-___-___ 

 

Godzina zegarowa 
Okresu Zagrożenia 

8. 

od ___: 00 do__:00 

Wynagrodzenie netto 
[zł/MW/h] 

9. 

 
10.  

Łączne wynagrodzenie 
netto [zł] 
(Iloczyn mocy [MW] liczby godzin [h] oraz 
wynagrodzenia netto [zł/MW/h]) 

11.  
 
 

Cena OM z UM (Com’) 
[zł/MW/h] przy uwzględnieniu, że 

OM obejmuje godziny od 7:00 do 22:00 w 
Dniach Roboczych w roku dostaw 

12.  

Inne postanowienia  13.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpisy Stron 
(składane przez osoby wymienione w 
Załączniku nr 2 do Umowy Ramowej 
zgodnie z wzorem podpisu) 

14.  
 
 
 

15.  

 



 

 

 
Strona 16 z 24 

 
  

 

ZAŁĄCZNIK  

NR 2 

DO 

UMOWY RAMOWEJ  

W ZAKRESIE TRANSAKCJI 

NA RYNKU WTÓRNYM 

ZAWARTEJ POMIĘDZY 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

 
Lista osób umocowanych do zawierania Porozumień Transakcyjnych 

oraz wzory podpisów 
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Reprezentanci Strony A 

umocowani do zawierania Porozumień Transakcyjnych 

Lp. Imię i Nazwisko Adres e-mail Numer telefonu Wzór podpisu / Kwalifikowany podpis elektroniczny 

1. 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

 

   

4. 

 

 

 

 

   

5. 

 

 

 

 

   

6. 

 

 

 

 

   

7. 

 

 

 

 

   

8. 
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Reprezentanci Strony B 

umocowani do zawierania Porozumień Transakcyjnych 

Lp. Imię i Nazwisko Adres e-mail Numer telefonu Wzór podpisu / Kwalifikowany podpis elektroniczny 

1. 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

 

   

4. 

 

 

 

 

   

5. 

 

 

 

 

   

6. 

 

 

 

 

   

7. 

 

 

 

 

   

8. 
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ZAŁĄCZNIK  

NR 3 

DO 

UMOWY RAMOWEJ  

W ZAKRESIE TRANSAKCJI  

NA RYNKU WTÓRNYM 

ZAWARTEJ POMIĘDZY 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

 
Adres e-mail oraz adresy do doręczeń Stron dla dokonywania 

czynności przewidzianych postanowieniami § 5 Umowy Ramowej 
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Adresy e-mail oraz adresy do doręczeń Stron  

dla dokonywania czynności przewidzianych postanowieniami § 5 Umowy Ramowej 

 

  

 
adres do doręczeń adres e-mail 

Strona A 

 
 
 
 
 
 

 

Strona B 
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ZAŁĄCZNIK  

NR 4 

DO 

UMOWY RAMOWEJ  

W ZAKRESIE TRANSAKCJI  

NA RYNKU WTÓRNYM 

ZAWARTEJ POMIĘDZY 

 

_______________ 

 

_______________ 

 
 

Oświadczenia o akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych 
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Oświadczenia o akceptacji otrzymywania faktur elektronicznych 

1. Zgodnie z art. 106 n ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., 
akceptuję wystawianie i przesyłanie (w tym poprzez udostępnianie) faktur VAT wystawianych 
i przesyłanych (w tym udostępnianych) w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi 
skutkami doręczenia. 

2. Gwarantuję autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej. 

3. Właściwy adres e-mail dla otrzymywania korespondencji związanej z fakturami i dokumentami 
w formie elektronicznej, został wskazany w § 3 ust. 14 Umowy Ramowej.  

 

Strona A Strona B 

 
 
 

_____________________________ 

 
 
 

_____________________________ 

 
 
 

_____________________________ 
 

 
 
 

_____________________________ 
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ZAŁĄCZNIK  
NR 5 

DO 

UMOWY RAMOWEJ  

W ZAKRESIE TRANSAKCJI  

NA RYNKU WTÓRNYM 

ZAWARTEJ POMIĘDZY 

 

_______________ 

 

_______________ 

 

 
 

Klauzula informacyjna Dostawcy Mocy, o której mowa w § 8 ust. 9 
Umowy Ramowej 
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Dane osobowe (dotyczy pracowników/ współpracowników Strony A/Strony B, 
 w przypadku wyznaczenia osób do kontaktu w celu realizacji niniejszej Umowy Ramowej) 

dla potrzeb umowy z dnia ………..……...   
zawartej między ………..……...  a ………..……... 

1. ……………………………………………. informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery  
telefonów  do  administratora danych:……………. 

2. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby …………., wskazany w pkt 1, 
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych oraz emaliowo na adres ……………….@...............pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez Pani/Pana pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Pani/Pan 
współpracuje. Przekazane dane stanowią w zależności od rodzaju współpracy w szczególności imię, nazwisko, służbowy 
numer telefony, służbowy email, miejsce pracy, zajmowane stanowisko posiadane uprawnienia lub doświadczenie.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

a. realizacja zadań wynikających z zawartej umowy z Pani/Pana pracodawcą/osobą (firmą) z którą Pani/Pan 
współpracuje, w szczególności w celu kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, kontroli 
należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy oraz wewnętrzne cele administracyjne, analityczne 
i statystyczne.  

b. obsługa, dochodzenie i obrona w razie dochodzenia roszczeń,  
c. wypełnienia obowiązków prawnych, w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających 

z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wypełnianie obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy, 
b. art. 6. ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes, 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom 
świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji. 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu 
wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych 
związanych z ww. umową.  

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do treści swoich danych,  

 prawo do sprostowania danych osobowych, 

 prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  

 prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych,  
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 
maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na 
podstawie umowy z Panią/Panem, 

 prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy podlegające przetwarzaniu Pani/Pana dane osobowe, są 
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną 
sytuację na adres poczty elektronicznej: …………………………..@.....................pl lub wskazany w pkt 2 powyżej adres 
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

mailto:daneosobowe@orlen.pl

