Załącznik nr 1
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
§1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi dystrybucji
energii elektrycznej dla Odbiorców, zwany dalej
Regulaminem, uwzględnia postanowienia:
a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi
zmianami)
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126),
zwanego dalej „Rozporządzeniem taryfowym”;
c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), zwanego dalej
„Rozporządzeniem systemowym”;
d) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
EkoMedia Sp. z o.o., zwana dalej IRiESD (w przypadku
gdy OSDn nie posiada własnej „IRIESD”, stosowane
będą zapisy IRIESD OSD nadrzędnego – PGE
Dystrybucja
S.A.
Oddział
Skarżysko-Kamienna,
w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy).
e) Taryfy EkoMedia Sp. z o.o. zatwierdzonej przez Prezesa
URE.
f) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny Dz.
U. Nr 16, poz.93, z późn. zm.,
2. Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia
usług dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego EkoMedia Sp. z o.o. oraz prawa
i obowiązki stron Umowy.
3. Regulamin
stanowi
integralną
częśd
Umowy
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
zawartej pomiędzy Operatorem a Odbiorcą.
4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny, o którym
mowa w art. 384 Kodeksu Cywilnego (k.c.).
5. Strony zobowiązują się do stosowania postanowieo
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD). Zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej dokonane po wejściu w życie Umowy
obowiązują Strony bez konieczności zawarcia Aneksu do
Umowy.
6. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz
Regulaminu, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane,
posiadają znaczenie określone w aktach prawnych
i dokumentach przywołanych w ust. 1.
7. Nagłówki i tytuły użyte w Umowie oraz Regulaminie
zostały
zamieszczone
jedynie
dla
zwiększenia
przejrzystości tekstu i nie mają wpływu na ich wykładnię.
§2
Zobowiązania Stron
1. OSDn zobowiązuje się do:
1) świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej do
miejsc dostarczania określonych w Załączniku nr 2 przy
zachowaniu
standardów
jakościowych
energii
elektrycznej określonych w przepisach i dokumentach,
o których mowa w §1 ust.1.
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2) prowadzenie rozliczeo za świadczenie usługi dystrybucji
zgodnie z Taryfą oraz Umową,
3) informowania Odbiorcy o terminach i czasie planowanych
przerw i ograniczeo w dostarczaniu energii elektrycznej na
zasadach określonych w § 42 pkt 4 Rozporządzenia
systemowego,
4) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeo i reklamacji od
Odbiorcy, dotyczących dostarczania energii elektrycznej
z sieci,
5) ograniczenia przerw w świadczeniu usług dystrybucji do
niezbędnego minimum, w przypadku awarii w sieci
skutkującej nieprzewidzianymi przerwami w dostarczaniu
energii elektrycznej lub w przypadku wystąpienia
konieczności wykonania nieprzewidzianych prac dla
zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii w sieci,
6) bezzwłocznego przystępowania do usuwania zakłóceo
w dostarczaniu energii elektrycznej spowodowanych
nieprawidłową pracą sieci dystrybucyjnej.
7) udzielania Odbiorcy, na jego żądanie, informacji
o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
energii przerwanego z powodu awarii w sieci,
8) informowania Odbiorcy na piśmie o konieczności
dostosowania instalacji do zmienionych warunków
zasilania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) umożliwienia Odbiorcy dostępu do Taryfy, IRiESD
i dokumentów stanowiących podstawę rozliczeo za
świadczenie usług dystrybucji oraz protokołów z kontroli
prawidłowości
działania
układów
pomiarowo
– rozliczeniowych energii elektrycznej,
10) nieodpłatnego udzielania Odbiorcy, na jego żądanie,
informacji w sprawie zasad rozliczeo oraz aktualnej Taryfy,
11) informowanie Odbiorcy o zauważonych wadach lub
usterkach w układach pomiarowo – rozliczeniowych
i o innych okolicznościach mających wpływ na możliwośd
dokonania niewłaściwych rozliczeo,
12) udostępniania danych i informacji zgodnie z IRiESD, w tym
m.in. udostępniania danych pomiarowo-rozliczeniowych
Odbiorcy, upoważnionemu Sprzedawcy lub Sprzedawcom,
wymienionym w Załączniku 1, oraz podmiotom
odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe wybranym
przez ww. sprzedawców,
13) zachowania tajemnicy handlowej w zakresie Umowy,
14) przyjmowania zgłoszeo o zawartych umowach
sprzedaży/zakupu energii elektrycznej przez Odbiorcę oraz
ich weryfikacji na zasadach określonych w IRiESD. Wykaz
aktualnie realizowanych umów sprzedaży zawiera Załącznik
nr 3 do Umowy. Zgłoszone nowe umowy sprzedaży/zakupu
energii elektrycznej przyjęte do realizacji przez OSDn nie
wymagają aneksowania Umowy.
2. Odbiorca zobowiązuje się do:
1) pobierania mocy i energii elektrycznej z miejsc
dostarczania, o których mowa w Umowie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,
2) utrzymania instalacji i sieci będący własnością Odbiorcy
w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami
określonymi w Umowie, IRiESD lub przepisach
powszechnie obowiązujących,
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3) terminowego wnoszenia na rzecz Operatora opłat za
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz
za inne usługi świadczone przez Operatora na rzecz
Odbiorcy.
4) utrzymywania użytkowanego obiektu w sposób nie
powodujący
utrudnieo
w
prawidłowym
funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania
wymaganych odległości od istniejących urządzeo,
w przypadku stawiania obiektów budowlanych
i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu,
5) umożliwienia
upoważnionym
przedstawicielom
Operatora nieodpłatnego dostępu, wraz z niezbędnym
sprzętem, do elementów sieci, urządzeo znajdujących
się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy,
a w szczególności do
układu pomiarowo
– rozliczeniowego energii elektrycznej, w celu
dokonania odczytu lub kontroli, przeprowadzenia prac
eksploatacyjnych oraz usunięcia awarii w sieci,
6) zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem układu
pomiarowo
–
rozliczeniowego
oraz
plomb,
a w szczególności plomb zabezpieczeo głównych
i w układzie pomiarowo –rozliczeniowym. W przypadku
niedotrzymania tego obowiązku - gdy układ ten
stanowi własnośd Operatora - Odbiorca zobowiązany
jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Operatora,
związanych z zakupem i zainstalowaniem układu
pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku jego utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia.
7) niezwłocznego
poinformowania
Operatora
o zauważonych wadach lub usterkach w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach
mających wpływ na możliwośd niewłaściwego
rozliczenia za świadczenie usług dystrybucji oraz
o powstałych przerwach w dostarczaniu energii
elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach,
8) zgłaszania i uzgadniania z Operatorem planów
remontów i wyłączeo z ruchu urządzeo, instalacji i sieci
w zakresie, w jakim mają wpływ na ruch i eksploatację
sieci, do której są przyłączone,
9) zastosowania się do ograniczeo w dostawie energii
elektrycznej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami
prawnymi wynikającymi z przepisów wymienionych
w § 1 ust. 1 Regulaminu,
10) powierzania dokonywania zmian w instalacji
elektrycznej osobom posiadającym odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje. Prace przy instalacji (sieci)
Odbiorcy, oplombowanej przez Operatora, mogą byd
wykonane wyłącznie na warunkach uzgodnionych
każdorazowo z Operatorem,
11) prawidłowej eksploatacji urządzeo i instalacji
odbiorczej
oraz
stosowania
urządzeo
nie
wprowadzających
zakłóceo
w
pracy
sieci
dystrybucyjnej Operatora lub instalacji innych
odbiorców
oraz
używania
urządzeo
elektroenergetycznych w sposób nie zagrażający
bezpieczeostwu ludzi i urządzeo,
12) dostosowania urządzeo do zmienionych warunków
funkcjonowania sieci, o których został w odpowiednim
terminie powiadomiony, zgodnie z ust. 1 pkt 7,
13) zgłaszania do OSD umów sprzedaży energii
elektrycznej, zawartych ze Sprzedawcami energii
EkoMedia sp. z o.o.
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elektrycznej, na zasadach określonych w IRiESD
i Umowie,
14) spełniania przez okres obowiązywania Umowy
wymagao technicznych dla układu pomiarowo
- rozliczeniowego, systemu zdalnego pomiaru energii
elektrycznej, układu transmisji danych pomiarowych,
określonych w IRiESD,
15) przekazywania Operatorowi danych i informacji
mających wpływ na realizację Umowy,
16) zachowania tajemnicy handlowej w zakresie Umowy.
3. Strony Umowy zobowiązują się do stosowania w pełnym
zakresie postanowieo IRiESD oraz dokumentów w niej
przywołanych w wymaganym zakresie, o ile Umowa nie
stanowi inaczej.
4. W sieci zasilającej mogą występowad nieprzewidziane,
krótkotrwałe zakłócenia w dostarczaniu energii
elektrycznej, wynikające z działania automatyki sieciowej
(SPZ, SZR) i przełączeo ruchowych. Zakłócenia
w dostarczaniu energii, spowodowane ww. przyczynami,
nie są przerwami w ciągłości dostawy energii elektrycznej.
5. Do okresu przerw w dostawie nie zalicza się czasu
wyłączeo awaryjnych wywołanych przez urządzenia
elektroenergetyczne Odbiorcy.
6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych
dostarczanej energii elektrycznej, na wniosek Odbiorcy,
przysługuje mu prawo do uzyskania bonifikaty lub upustu.
Zasady udzielania upustów i bonifikat oraz ich wysokośd
określa Taryfa.
7. Operator - na wniosek Odbiorcy - w miarę możliwości
technicznych i organizacyjnych dokonuje sprawdzenia,
parametrów
jakościowych
energii
elektrycznej
dostarczanej z sieci, określonych w obowiązujących
przepisach i/lub niniejszej Umowie, poprzez wykonanie
odpowiednich pomiarów. W przypadku stwierdzenia
zgodności zmierzonych parametrów ze standardami, koszt
sprawdzenia i pomiarów ponosi Odbiorca na zasadach
określonych w Taryfie.
8. Wszelkie prace przy urządzeniach pomiarowych, związane ze
zdjęciem plomb nałożonych przez Operatora na układ
pomiarowo-rozliczeniowy, mogą byd wykonywane wyłącznie
na warunkach uzgodnionych z Operatorem bądź
w obecności upoważnionych przedstawicieli Operatora oraz
za odpłatnością określoną w postanowieniach Taryfy.
§3
Rozliczenia
1. OSDn prowadzi rozliczenia za świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z Taryfą
z uwzględnieniem warunków określonych w Umowie.
2. Stawki opłat za świadczone usługi dystrybucyjne określa
Taryfa. Zmiana stawek w Taryfie nie wymaga aneksu do
Umowy. Nowe stawki opłat obowiązują od dnia
wprowadzenia Taryfy przez Operatora.
3. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji dokonywane
są w okresach rozliczeniowych ustalonych w Taryfie.
4. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji, dokonywane
są na podstawie odczytów wskazao układów pomiarowo rozliczeniowych dla poszczególnych punktów poboru
energii określonych w Umowie. W przypadku braku
dostępu, utraty lub uszkodzenia układu pomiaroworozliczeniowego, należności mogą byd obliczane
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szacunkowo, na podstawie średniodobowego zużycia
energii z analogicznego okresu rozliczeniowego
z zastrzeżeniem zasad wynikających z Taryfy oraz IRIESD.
5. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji dokonywane
są z dokładnością do: 1 kW, 1 kWh i 1 kvarh.
6. Operator zastrzega sobie prawo do zainstalowania liczników
do pomiaru energii elektrycznej biernej oraz dokonywania
rozliczeo w oparciu o ich wskazania
w przypadku
stwierdzenia u Odbiorcy urządzeo o charakterze indukcyjnym
lub pojemnościowym, wpływających na pracę sieci
dystrybucyjnej.
7. Płatności wynikające z wystawionych przez Operatora
faktur VAT będą realizowane przez Odbiorcę w formie
polecenia przelewu, bądź w formie polecenia zapłaty, na
rachunek bankowy podany każdorazowo na fakturze VAT.
Termin płatności opłat za świadczone usługi dystrybucji
energii elektrycznej określony jest w Umowie. Dodatkowo,
termin płatności jest każdorazowo wskazany na fakturze
i nie będzie to dzieo wolny lub świąteczny.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów
w rozliczeniach, Operator wystawi fakturę VAT korygującą
9. Za dzieo płatności uznaje się dzieo uznania rachunku
bankowego Operatora.
10. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia zwłoki
w terminowym regulowaniu należności związanych
z zaopatrzeniem Odbiorcy w energię elektryczną, w tym
również należności z tytułu niedotrzymania warunków
Umowy, będą obciążały się wzajemnie opłatami
dodatkowymi za zwłokę w wysokości 100 %
obowiązujących w okresie zwłoki odsetek ustawowych
oraz kosztami dodatkowych wezwao do zapłaty i innych
czynności windykacyjnych w usprawiedliwionej wysokości,
adekwatnej do kwoty zadłużenia. Realizacja niniejszego
ustalenia nie ogranicza prawa Operatora do wstrzymania
dostarczania energii elektrycznej na warunkach
przewidzianych w obowiązujących przepisach i Umowie
oraz nie ogranicza prawa Stron w zakresie dochodzenia
roszczeo odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
11. Strony ustalają, że w przypadku pozostawania Odbiorcy
w zwłoce z zapłatą faktur Operator ma prawo zaliczyd
bieżące wpłaty Odbiorcy na pokrycie swoich najstarszych
należności, zastrzegając sobie prawo do kolejności
pokrycia należności głównych i/lub opłat dodatkowych za
zwłokę (art.451 Kodeksu Cywilnego).
12. Reklamacje Odbiorcy nie zwalniają od obowiązku płatności
należności wobec Operatora.
§4
Warunki świadczenia usług dystrybucji
1. Odbiorca jest obowiązany zgłosid do Operatora na piśmie,
oddzielnie dla każdego miejsca dostarczania/przyłącza,
wielkośd mocy umownej na kolejny rok kalendarzowy
najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego
zmianę. Warunki zmiany mocy umownej określa Operator.
W przypadku braku zamówienia mocy umownej przyjmuje
się wielkośd mocy umownej z ostatniego miesiąca roku
poprzedniego.
2. Wielkośd mocy umownej nie może byd większa od mocy
przyłączeniowej określonej dla danego miejsca
dostarczania / przyłącza jak również nie może byd mniejsza
od mocy wymaganej ze względu na własności
EkoMedia sp. z o.o.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiaroworozliczeniowym przekładników prądowych i liczników
energii elektrycznej, z uwzględnieniem charakterystyki
poboru mocy przez Odbiorcę.
Moc umowna zamawiana jest przez Odbiorcę
w jednakowej wysokości na wszystkie miesiące roku lub
w sposób wynikający z Taryfy Operatora.
Zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej, może byd
związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy,
na warunkach określonych przez Operatora, urządzeo
elektroenergetycznych (w tym układu pomiaroworozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do
nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub
realizacji nowych warunków przyłączenia oraz może się
wiązad z koniecznością zawarcia nowej umowy.
Odbiorca ma prawo wyboru grupy taryfowej w ramach
grup dla niego właściwych. Zmiana tej grupy następuje na
zasadach określonych w Taryfie.
Wybrana przez Odbiorcę grupa taryfowa obowiązuje
co najmniej dwanaście miesięcy. Zmiana grupy
taryfowej wymaga pisemnego wystąpienia Odbiorcy
z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i może byd przyjęta
do rozliczeo od dnia dostosowania układu pomiaroworozliczeniowego.
Zmiana grupy taryfowej lub mocy umownej:
a) dla odbiorców II i III grupy przyłączeniowej następuje
nie później niż po upływie miesiąca po zrealizowaniu
przez Odbiorcę, określonych przez Operatora,
warunków zmiany grupy lub zmiany mocy,
b) dla odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej następuje
nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty
złożenia wniosku przez Odbiorcę.
Warunkiem dotrzymania, przez OSDn, parametrów
jakościowych energii elektrycznej w granicach określonych
przepisami jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie
większej od mocy umownej, przy współczynniku tg  nie
większym niż 0,4.
Zmiana Sprzedawcy odbywa się na zasadach określonych
w aktualnej IRIESD. Zasady zgłaszania oraz terminy wejścia
w życie zgłoszonych do OSDn umów sprzedaży energii
elektrycznej reguluje IRIESD.
§5
Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej

1. Operator może wstrzymad dostarczanie energii
elektrycznej w przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą
należności za świadczone usługi dystrybucji co najmniej
miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo
uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego,
dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych
i bieżących należności, przy czym Operator nie ponosi
odpowiedzialności za straty wynikłe z tego tytułu.
2. Operatorowi przysługuje prawo natychmiastowego
wstrzymania dostaw energii elektrycznej jeżeli w wyniku
przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił
nielegalny pobór energii elektrycznej lub gdy instalacja
znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie
zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
3. Wstrzymanie dostawy energii z przyczyn wymienionych
w ust. 1 i 2 może odbyd się również na wniosek
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Sprzedawcy, lub Sprzedawcy Rezerwowego, z którym
Odbiorca ma zawartą Umowę.
4. Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej nie stanowi
rozwiązania Umowy.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty
poniesione przez Odbiorcę w związku z wstrzymaniem
dostawy energii w przypadkach, o których mowa
w ust.1, 2 i 3.
6. Za wznowienie dostawy energii elektrycznej, po
wstrzymaniu jej z przyczyn określonych, o których mowa
w ust. 1, 2 i 3, Odbiorca ponosi opłatę zgodnie z Taryfą.
§6
Warunki zmiany Umowy i jej rozwiązania
1. Zmiany Taryfy, IRiESD lub Regulaminu nie wymagają
aneksu do Umowy i wchodzą w życie z dniem wskazanym
przez Operatora, z zastrzeżeniem postanowieo poniższych.
2. Zmiany w Regulaminie są wiążące, jeżeli zostały doręczone
Odbiorcy, a ten w terminie 14 dni nie wypowiedział
Umowy.
3. Odbiorca może rozwiązad Umowę z 1 - miesięcznym
okresem wypowiedzenia, skutkującym z koocem miesiąca
kalendarzowego. Wypowiedzenie zostanie dokonane
w formie pisemnego zawiadomienia Operatora. Umowa
ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym oświadczenie
Odbiorcy dotarło do Operatora. Odbiorca może wskazad
późniejszy termin rozwiązania Umowy.
4. Odbiorca jest zobowiązany umożliwid Operatorowi
dokonanie odczytu wskazao układu pomiarowo
-rozliczeniowego najpóźniej do ostatniego dnia okresu
wypowiedzenia oraz podania adresu, pod który Operator
wyśle fakturę VAT rozliczenia koocowego.
5. Umowa może byd rozwiązana za porozumieniem Stron,
w
terminie
uzgodnionym
pomiędzy
Odbiorcą
i Operatorem. Odbiorca jest zobowiązany umożliwid
Operatorowi dokonanie odczytu wskazao układu
pomiarowo-rozliczeniowego najpóźniej do dnia ustalonego
przez Strony jako dzieo rozwiązania Umowy oraz podad
adres, pod który Operator wyśle fakturę VAT rozliczenia
koocowego.
6. Operator może rozwiązad Umowę za wypowiedzeniem, ze
skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego
w przypadku:
a) jeżeli upłynął bezskutecznie termin na usunięcie
usterek stanu technicznego instalacji elektrycznej,
b) z
powodu
braku
technicznych
warunków
dostarczania energii elektrycznej,
c) naruszenia § 2 ust.2 pkt 7.,
d) nie usunięcia w terminie wyznaczonym przez
Operatora przyczyn zakłóceo, o których mowa
w § 2 ust. 2 pkt 11,
e) gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi
dystrybucji co najmniej miesiąc po upływie terminu
płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na
piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy
i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego
terminu do zapłaty zaległych należności biegnącego
od dnia otrzymania pisma przez Odbiorcę.
f) zaprzestania przez Operatora świadczenia usług
dystrybucji energii elektrycznej.
EkoMedia sp. z o.o.

-

§7
Postanowienia koocowe
1. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe
wykonanie Umowy oraz za szkody powstałe w skutek :
 siły wyższej,
 przyczyn leżących po stronie Odbiorcy,
 działania osoby trzeciej, za którą nie ponosi
odpowiedzialności,
 planowanych przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 planowanych
ograniczeo,
wprowadzanych
na
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących na
wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym.
2. Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej wynikające
z przerw planowych nie stanowi niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy przez Operatora.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak
zastosowania w instalacji Odbiorcy ochrony przed
przepięciami
łączeniowymi
lub
atmosferycznymi,
występującymi w sieci dystrybucyjnej.
4. W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego,
mających związek z postanowieniami Umowy, Strony
zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej
renegocjacji pod kątem dostosowania Umowy do nowych
okoliczności.
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