
 

 

 

 

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE 

ROZLICZANIA UJEMNEGO SALDA  

POWSTAŁEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKU ZAKUPU ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W INSTALACJI ODNAWIALNEGO 

ŹRÓDŁA ENERGII PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZOBOWIĄZANEGO 

 

Niniejsza umowa (dalej „Umowa”) została zawarta w ......................., dnia ................................... r. 

pomiędzy: 

Zarządcą Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, o numerze 

NIP: 7010095709, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292313, kapitał zakładowy równy: 500 000,00 zł, kapitał 

zakładowy wpłacony w całości, zwaną dalej „Operatorem Rozliczeń”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………. 

 

a 

............................................................................................. z siedzibą w ..........................., 

ul. ..................................,  ....-......... ..........................., o numerze NIP: ................................, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................., ...... Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................, kapitał zakładowy 

równy: ........................ zł, [kapitał zakładowy wpłacony w całości], zwaną dalej „Sprzedawcą 

Zobowiązanym”, reprezentowaną przez: 

1. ................................................................................................ 

2. ................................................................................................ 

Każda ze stron Umowy może być zamiennie nazywana Stroną, a łącznie Stronami. 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

A. Sprzedawca Zobowiązany, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478, ze zm.), zwaną dalej „Ustawą o 

OZE” jest zobowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego(ych) źródła(eł) energii przyłączonych do sieci operatorów systemów 

dystrybucyjnych, każdej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, od 

wytwórców tej energii, którzy wygrali aukcję, po stałej cenie ustalonej w aukcji oraz w ilości 

określonej przez danego wytwórcę w złożonej przez niego ofercie, o której mowa w art. 79 

Ustawy o OZE  

B. Operator Rozliczeń, zgodnie z art. 93 ust. 9 Ustawy o OZE jest zobowiązany na zasadach 

określonych w Ustawie o OZE pokrywać Sprzedawcy Zobowiązanemu ujemne Salda; 

Strony, celem realizacji powyższych obowiązków, postanowiły zawrzeć poniższą Umowę.  

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowi Ustawa o 

OZE, wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji zawartych w tej 

ustawie. 

2. Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz zobowiązują się do przestrzegania przepisów  

wynikających z aktów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2 

Definicje 

1. W Umowie poniższe terminy będą miały następujące znaczenie: 

a) Giełda Towarowa - podmiot prowadzący giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, ze zm.). 

b) Obowiązek Zakupu Energii z OZE - obowiązek Sprzedawcy Zobowiązanego do 

zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, 

przyłączonych do sieci dystrybucyjnej każdej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

mniejszej niż 500 kW, od wytwórcy tej energii, który wygrał aukcję, po stałej cenie 

ustalonej w aukcji, wynikający z Ustawy o OZE.  

c) Okres Obowiązku – dla każdej instalacji odnawialnego źródła oddzielnie, okres, 

ustalony w przepisach wydanych na podstawie z art. 77 ust 1 Ustawy o OZE 

d) Okres Rozliczeniowy - miesiąc kalendarzowy.  

e) Saldo - w danym Okresie Rozliczeniowym, dla danej instalacji odnawialnego źródła 

energii objętej Obowiązkiem Zakupu Energii z OZE, różnica między: 

(i) wartością energii elektrycznej wytworzonej w  instalacji odnawialnego 

źródła energii i sprzedanej w danym Okresie Rozliczeniowym, rozumianą 

jako suma iloczynów w ujęciu dobowym: 

a. ilości energii elektrycznej objętej Obowiązkiem Zakupu Energii z 

OZE, wyrażonej w MWh, wytworzonej i sprzedanej oraz  

b. średniej dziennej ceny energii elektrycznej, stanowiącej średnią 

arytmetyczną obliczoną ze średnich ważonych wolumenem 

transakcji sesyjnych giełdowych cen energii elektrycznej we 

wszystkich godzinach dnia dostawy tej energii, zawartych na 

rynku, na którym są zawierane transakcje sesyjne giełdowe 

z dostawą energii elektrycznej w dniu następnym i dwa dni po dniu 
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zawarcia transakcji sesyjnych giełdowych, niezawierającej kwot 

podatku od towarów i usług, wyrażonej w złotych z dokładnością 

do jednego grosza za 1 MWh, obliczanej i publikowanej przez 

Giełdę Towarową; a  

(ii) wartością zakupu tej energii elektrycznej przez Sprzedawcę 

Zobowiązanego wynikającą z realizacji Obowiązku Zakupu Energii z OZE, 

rozumianą jako iloczyn ilości energii elektrycznej wyrażonej w MWh z 

dokładnością do 1 kWh, objętej Obowiązkiem Zakupu Energii z OZE 

wytworzonej i sprzedanej w danym Okresie Rozliczeniowym oraz ceny 

określonej przez wytwórcę w wygranej aukcji niezawierającej kwot 

podatku od towarów i usług, wyrażonej w złotych z dokładnością do 

jednego grosza za 1 MWh, 

          z uwzględnieniem korekt kwot wynikających ze sprawozdań za poprzednie miesiące.  

f) Sprawozdanie – sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy 

o OZE. 

g) Wniosek - wniosek o pokrycie ujemnego Salda danej instalacji, o którym mowa w art. 

93 ust. 1 pkt 4 Ustawy o OZE.  

2. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w Umowie, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane 

w Umowie, posiadają znaczenie określone w przepisach aktów prawnych przywołanych w § 1 

ust. 1 Umowy. 

§ 3 

Podstawowe obowiązki Stron 

1. Operator Rozliczeń zobowiązuje się do: 

a) odbierania od Sprzedawcy Zobowiązanego Sprawozdań oraz Wniosków, a także innych 

przekazywanych przez Sprzedawcę Zobowiązanego informacji;  

b) weryfikacji Wniosków na podstawie przekazanych Sprawozdań oraz innych informacji 

posiadanych przez Operatora Rozliczeń, zgodnie z § 6 Umowy;  

c) wypłacania na wskazany przez Sprzedawcę Zobowiązanego w Załączniku nr 5 oraz we 

Wniosku rachunek bankowy kwot ujemnych Sald, zgodnie z § 6 i 7 Umowy; 

d) nadawania numerów instalacjom odnawialnych źródeł energii objętych Obowiązkiem 

Zakupu Energii z OZE, po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 81 ust 6 ustawy o 

OZE oraz przekazywania tych numerów Sprzedawcy Zobowiązanemu. 

2. Sprzedawca Zobowiązany zobowiązuje się do: 

a) terminowego przekazywania Operatorowi Rozliczeń Sprawozdań, Wniosków a także 

innych informacji, wskazanych w Umowie; 

b) zwrotu Operatorowi Rozliczeń na jego rachunek bankowy wskazany w Załączniku nr 5, 

zgodnie z § 7 Umowy, nienależnej części ujemnego Salda, wypłaconej przez Operatora 

Rozliczeń.  

§ 4 

Przekazywanie informacji Operatorowi Rozliczeń 

1. Sprzedawca Zobowiązany przekazuje Operatorowi Rozliczeń Sprawozdanie dla każdej 

instalacji odnawialnego źródła energii objętej Obowiązkiem Zakupu Energii z OZE oraz 

Wnioski w terminie dziesięciu (10) dni po zakończeniu danego Okresu Rozliczeniowego.  

2. Sprzedawca Zobowiązany przekazuje Operatorowi Rozliczeń Sprawozdanie z podaniem 

wartości Sald .według wzoru Formularza Sprawozdania stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Umowy.  
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3. Sprzedawca Zobowiązany przekazuje Operatorowi Rozliczeń Wniosek według wzoru 

Formularza Wniosku stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.  

4. Wniosek zawiera obliczone, zgodnie z § 5 Umowy, ujemne Saldo wynikające z przekazanego 

Sprawozdania za dany Okres Rozliczeniowy.   

5. Operator Rozliczeń potwierdza Sprzedawcy Zobowiązanemu otrzymanie Sprawozdania oraz 

Wniosku w formie elektronicznej przesyłając potwierdzenie na adres poczty elektronicznej 

wskazany w załączniku nr 4 do Umowy.  

6. Sprzedawca Zobowiązany niezwłocznie przekazuje Operatorowi Rozliczeń informację o: 

a) zawarciu umowy sprzedaży z wytwórcą, którego instalacja odnawialnego źródła energii 

jest objęta Obowiązkiem Zakupu Energii z OZE; 

b) operatorze systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączona jest instalacja, o której 

mowa w lit a;  

w odniesieniu do każdej instalacji odnawialnego źródła energii objętej Obowiązkiem Zakupu 

Energii z OZE.   

§ 5 

Obliczanie Salda 

1. Sprzedawca Zobowiązany oblicza wartość Salda odrębnie dla każdej instalacji odnawialnego 

źródła energii objętej Obowiązkiem Zakupu Energii z OZE oraz, w przypadku ujemnego Salda 

celem przygotowania Wniosku, kalkuluje Saldo z uwzględnieniem nierozliczonych dodatnich 

Sald z poprzednich Okresów Rozliczeniowych.  

2. Ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii Sprzedawca Zobowiązany ustala na podstawie danych pomiarowo 

– rozliczeniowych w danym Okresie Rozliczeniowym przekazanych przez operatora systemu 

dystrybucyjnego. . 

3. W przypadku wydania postanowienia lub decyzji, o których mowa w art. 88 Ustawy o OZE, 

zakwestionowana ilość energii elektrycznej nie stanowi podstawy do wyliczenia Salda, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji Strony dokonają korekty Sald na zasadach 

przewidzianych w § 7 Umowy lub Sprzedawca Zobowiązany dokona zwrotu kwoty pomocy 

publicznej, zgodnie z decyzją Prezesa URE. 

§ 6 

Weryfikacja Wniosku i wypłata ujemnych Sald 

1. Operator Rozliczeń weryfikuje Wniosek w oparciu o przekazane przez Sprzedawcę 

Zobowiązanego Sprawozdanie oraz inne posiadane przez Operatora Rozliczeń dane. 

2. W celu weryfikacji Wniosku Operator Rozliczeń może zażądać od Sprzedawcy Zobowiązanego 

dodatkowych wyjaśnień lub informacji. 

3. W przypadku, gdy treść przekazanego przez Sprzedawcę Zobowiązanego Wniosku jest zgodna 

z posiadanymi przez Operatora Rozliczeń danymi, w terminie dwudziestu (20) dni od dnia 

otrzymania Wniosku Operator Rozliczeń przekazuje Sprzedawcy Zobowiązanemu pocztą 

elektroniczną na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4 informację o pozytywnej 

weryfikacji Wniosku.  

4. W przypadku, gdy treść przekazanego przez Sprzedawcę Zobowiązanego Wniosku nie jest 

zgodna z posiadanymi przez Operatora Rozliczeń danymi, Operator Rozliczeń niezwłocznie, 

nie później niż w terminie dwudziestu (20) dni od dnia otrzymania Wniosku zawiadamia 

Sprzedawcę Zobowiązanego pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4 

o negatywnej weryfikacji Wniosku i przekazuje Sprzedawcy Zobowiązanemu informację 

o konieczności dokonania korekty i ponownego przekazania Sprawozdania oraz Wniosku wraz 

z uzasadnieniem odrzucenia Wniosku. 
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5. Operator Rozliczeń wypłaca Sprzedawcy Zobowiązanemu kwotę ujemnego Salda w terminie 

30 dni od dnia otrzymania  Wniosku. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie Wniosku zgodnie z 

zasadami określonymi w § 4 ust. 3 oraz jego pozytywna weryfikacja przez Operatora 

Rozliczeń. Wypłata kwoty ujemnego Salda zostanie dokonana na rachunek bankowy 

wyszczególniony w Załączniku nr 5 do Umowy oraz we Wniosku.   

6. Za dzień zapłaty należności wynikających z Umowy Strony uznają datę wpływu środków na 

rachunek bankowy uprawnionego.  

7. W przypadku, gdy w danym Okresie Rozliczeniowym Saldo danej instalacji odnawialnego 

źródła energii objętej Obowiązkiem Zakupu Energii z OZE ma wartość dodatnią, jest ono 

rozliczane z ujemnym Saldem tej instalacji, które wystąpi w kolejnym następującym Okresie 

Rozliczeniowym.   

8. W przypadku, gdy Saldo dodatnie nie może zostać rozliczone do końca Okresu Obowiązku w 

sposób, o którym mowa w ust. 7, jest ono zwracane Operatorowi Rozliczeń przez Sprzedawcę 

Zobowiązanego w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego 

Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończył się Okres Obowiązku. 

 

§ 7 

Korekta 

1. W przypadku zawyżenia lub zaniżenia wypłaconej przez Operatora Rozliczeń w danym 

Okresie Rozliczeniowym kwoty ujemnego Salda, w szczególności w wyniku stwierdzonych 

błędów pomiarowych lub wydania postanowienia, o którym mowa w § 5 ust. 3, Strony 

dokonają korekty ilości energii elektrycznej, ceny energii elektrycznej lub innych danych 

stanowiących podstawę obliczenia Salda poprzez korektę Sprawozdania oraz Wniosku, a także 

korektę rozliczenia przekazanych środków pieniężnych tytułem kwoty ujemnego Salda.  

2. W celu dokonania korekty wypłaconej przez Operatora Rozliczeń Sprzedawcy Zobowiązanemu 

w danym Okresie Rozliczeniowym kwoty ujemnego Salda, Sprzedawca Zobowiązany 

przedstawi Operatorowi Rozliczeń w formie elektronicznej skorygowaną informację o ilości 

energii elektrycznej, cenach energii elektrycznej lub innych danych stanowiących podstawę 

obliczenia kwoty ujemnego Salda oraz o wielkości tej kwoty ujemnego Salda według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy oraz skorygowany Wniosek.  

3. Sprzedawca Zobowiązany przekazuje Operatorowi Rozliczeń skorygowany Wniosek - według 

wzoru Formularza Wniosku stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Skorygowany Wniosek podlega procedurze weryfikacji określonej w § 6 Umowy.  

5. Sprzedawca Zobowiązany dokona zwrotu zawyżonej, przekazanej przez Operatora Rozliczeń 

kwoty ujemnego Salda w ciągu 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji skorygowanego 

Wniosku albo Operator Rozliczeń dokona dopłaty zaniżonej kwoty ujemnego Salda łącznie z 

kolejną płatnością w następnym Okresie Rozliczeniowym. Warunkiem wypłaty jest 

dostarczenie Wniosku zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 oraz jego pozytywna 

weryfikacja przez Operatora Rozliczeń. 

6. Strony wyłączają możliwość jednostronnego potrącenia wzajemnych wierzytelności.    

§ 8 

Przekazywanie informacji i ich ochrona 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zdarzeniach mogących 

mieć wpływ na wykonanie Umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają, że Wnioski, Sprawozdania i wszystkie inne informacje wynikające z 

realizacji Umowy będą przekazywane na piśmie oraz dodatkowo w formie elektronicznej lub 

tylko w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579), na adresy wskazane w załączniku nr 4. o ile Umowa 

nie stanowi inaczej. W przypadku przekazywania informacji, Sprawozdań i Wniosków w formie 

elektronicznej nazwa pliku będzie zawierać jedynie numer instalacji nadany przez Operatora 

Rozliczeń zgodnie z § 3 ust 1 lit e.  

3. Operator Rozliczeń zastrzega sobie możliwość modyfikacji formularzy stanowiących 

Załączniki do Umowy. Sprzedawca Zobowiązany zostanie, ze stosownym wyprzedzeniem, 

poinformowany o zmianach formularzy. Zmiana takich danych oraz danych adresowych 

zawartych w załączniku nr 4 nie wymaga zawierania aneksu do Umowy a jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony przed dokonaniem zmiany.  

4. Treść Umowy oraz informacje przekazywane w związku z jej realizacją nie mogą być 

udostępnianie osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w 

okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie trzech (3) lat po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu. Nie dotyczy to prawa Operatora Rozliczeń do publikacji i wykorzystania wzoru 

umowy o współpracy w zakresie rozliczania ujemnych Sald powstałych w związku z realizacją 

obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii 

przez Sprzedawcę Zobowiązanego. 

5. Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. 4, nie będą stanowiły przeszkody dla 

którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji swoim organom korporacyjnym oraz 

podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Strony przy wykonaniu Umowy, z zastrzeżeniem 

zachowania zasady poufności uzyskanych informacji przez te podmioty. Strony odpowiadają za 

podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie wyżej 

wymienionych zasad przez te podmioty. 

6. Postanowienia ust. 4 i ust. 5 nie dotyczą informacji, które należą do informacji powszechnie 

znanych lub których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub których ujawnienie wymagane jest prawomocnym wyrokiem lub wynika 

z prowadzonych postępowań, orzeczeń lub żądań sądu lub innych uprawnionych organów 

administracji publicznej, a także informacji, które zostaną zaaprobowane na piśmie przez drugą 

Stronę jako informacje, które mogą zostać ujawnione.  

7. Strony wyrażają zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handlowych 

w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

8. Informacje stanowiące tajemnicę Stron mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu  

art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 94 ze zm.), których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 

rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
 
 

 

§ 9 

Zmiany, renegocjacje oraz wypowiedzenie Umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i wiąże Strony od wejścia w życie ustawowego 

obowiązku Operatora Rozliczeń pokrywania ujemnych Sald powstałych po stronie Sprzedawcy 

Zobowiązanego do upływu Okresu Obowiązku. 

2. Zmiany Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie 

w formie aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian jednoznacznie przywołanych w Umowie, dla 

których ustalono, że nie wymagają formy aneksu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji innego uprawnionego do tego organu 

władzy publicznej, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. 
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W takim przypadku Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowień 

nieważnych innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel. 

4. W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego mających związek 

z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej 

renegocjacji po kątem dostosowania Umowy do nowych okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku zmiany prawa, które wprost wpływa na sposób lub zakres rozliczania przez 

Operatora Rozliczeń ujemnych Sald, zmiany takie obowiązują od dnia wejścia w życie 

odpowiednich zmian prawa, a Strony niezwłocznie podpiszą odpowiedni aneks do Umowy. 

6. Każda ze Stron ma prawo zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o renegocjacje  

warunków Umowy nieokreślonych w Ustawie o OZE lub innych aktach prawnych. Strony 

zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji po otrzymaniu takiego wniosku. 

7. W przypadku niepowodzenia renegocjacji, o których mowa w ust. 4 lub 6 i braku osiągnięcia 

porozumienia, co do zmian Umowy w ciągu 90 dni od otrzymania wezwania do renegocjacji 

przez jedną ze Stron, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec roku 

kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy wymaga dla swej skuteczności zachowania formy 

pisemnej zawiadomienia drugiej Strony. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy 

w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie.  

8. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym bez potrzeby składania przez Strony 

jakichkolwiek oświadczeń w przypadku, gdy Sprzedawca Zobowiązany straci przymiot 

Sprzedawcy Zobowiązanego zgodnie z Ustawą o OZE. 

9. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na obowiązek każdej ze Stron do wykonania swoich 

zobowiązań wynikających z Ustawy o OZE i innych aktów prawnych. 

§ 10 

Rozstrzyganie sporów 

1. W przypadku powstania sporu przy realizacji postanowień Umowy, Strony w pierwszej 

kolejności podejmą działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu w drodze 

wzajemnych negocjacji. Strony uznają, że negocjacje zakończyły się bezskutecznie, jeżeli nie 

uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie trzydziestu (30) dni od dnia jego pisemnego 

zgłoszenia drugiej Stronie. 

2. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na 

drogę postępowania sądowego chyba, że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do 

dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa. 

3. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w drodze podjętych negocjacji, rozstrzygnięcia sporu 

dokonywać będzie właściwy dla siedziby Strony pozwanej  sąd powszechny. 

4. Zgłoszenie reklamacji, wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy, albo zgłoszenie 

wniosku o renegocjacje Umowy, nie zwalnia Stron z dotrzymania swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

§ 11 

Postanowienia organizacyjne 

1. Wykaz osób upoważnionych przez Strony do realizacji poszczególnych zadań w ramach 

Umowy zawiera Załącznik nr 4.  

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją Umowy będą dokonywane za pośrednictwem 

rachunków bankowych wskazanych przez Strony, w przypadku Operatora Rozliczeń w 

załączniku nr 5 a w przypadku Sprzedawcy Zobowiązanego w Załączniku nr 5 oraz we 

Wniosku. Rachunki Sprzedawcy Zobowiązanego  wskazane w Załączniku nr 5 i we Wniosku 

muszą być zgodne. Zmiany ww. rachunków bankowych nie wymagają aneksu do Umowy i 
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obowiązują od daty określonej przez Stronę, która dokonuje tej zmiany w formie pisemnej, 

jednak nie wcześniej niż po siedmiu dniach roboczych od daty jego doręczenia.   

3. Zmiany wykazu osób upoważnionych przez Stronę oraz zakresu ich działania nie wymagają 

aneksu do Umowy i obowiązują od daty określonej przez Stronę w piśmie, podpisanym 

zgodnie z zasadami reprezentacji, przesłanym drugiej Stronie.  Zmiana taka obowiązuje nie 

wcześniej niż po trzech (3) dniach roboczych od daty doręczenia drugiej Stronie informacji o 

takiej zmianie.  

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających 

z Umowy, w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

postanowienia zawarte w aktach prawnych wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

4. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz Sprawozdania  

2) Załącznik nr 2 - Formularz Wniosku 

3) Załącznik nr 3 - Formularz Korekty Sprawozdania 

4) Załącznik nr 4 - Dane teleadresowe, osoby upoważnione 

5) Załącznik nr 5 - Dane rozliczeniowe 

 

OPERATOR ROZLICZEŃ SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 

 


