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Załącznik nr 1 do Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego dla Odbiorcy pobierającego 
Gaz w ilości do 110 kWh/h 

 
 
 
 
 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA GAZU ZIEMNEGO PRZEZ 
HADEX-GAZ ZIEMNY SP. Z O.O. 

 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogólne warunki umowy stanowią integralną część Umowy kompleksowej dostarczania gazu ziemnego (dalej Umowa) zawieranej 
pomiędzy HADEX-GAZ ZIEMNY Sp. z o.o. a Odbiorcą.  

2. Dla celów niniejszych ogólnych warunków umowy oraz Umowy następujące sformułowania rozpoczęte dużymi literami będą miały następujące 
znaczenie: 
a) Awaria – niespodziewane zdarzenie, powodujące istotną utratę technicznej sprawności sieci gazowej lub poważne zagrożenie dla zdrowia 

ludzkiego, mienia lub środowiska. 
b) HADEX-GAZ ZIEMNY – przedsiębiorstwo energetyczne Hadex-Gaz Ziemny Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-449), ul. Wichrowa 22. 
c) Gaz – wskazany w Umowie gaz ziemny wysokometanowy grupy E. 
d) Instrukcja – obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) opracowana przez Operatora o jakim mowa w § 1.4 

Umowy i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  
e) Konsument – Odbiorca dokonujący zakupu Gazu na podstawie Umowy, wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym. 
f) Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z HADEX-GAZ ZIEMNY Umowę i na jej podstawie nabywa i odbiera Gaz. 
g) Nielegalny Pobór Gazu – pobieranie Gazu bez zawartej umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem Układu pomiarowego lub 

poprzez ingerencję w gazomierz mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten gazomierz. 
h) Obiekt – nieruchomość, lokal albo inny obiekt, do którego dostarczany jest Gaz na podstawie Umowy. 
i) Operator – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją Gazu, do sieci którego jest przyłączona instalacja Odbiorcy, 

odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 
systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi. 

j) OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu Ziemnego.  
k) Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.). 
l) Przyłącze gazowe – odcinek sieci od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej służący do przyłączania do sieci gazowej urządzeń lub 

instalacji Odbiorcy. 
m) Roczna Ilość Umowna – ilość Gazu określona dla danego Roku Dostaw w Nominacji Rocznej.  
n) Stacja Gazowa – zespół urządzeń do regulacji, pomiarów i rozdziału Gazu wraz z wyposażeniem, stanowiąca własność Operatora lub 

Odbiorcy; w przypadku przyłączy o mniejszej ilości pobieranego Gazu zastępowana jest szafką przyłączeniową.  
o) Taryfa – stosowany przez HADEX-GAZ ZIEMNY zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, na podstawie której rozliczana będzie 

Umowa; załączony do Umowy w formie załącznika nr 2 oraz opublikowany na stronie internetowej www.hadex-gaz-ziemny.pl . 
p) Umowa kompleksowa – umowa kompleksowa dostarczania gazu ziemnego zawarta pomiędzy HADEX-GAZ ZIEMNY i Odbiorcą, zgodnie z art. 

5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, której niniejsze OWU stanowią załącznik.  
q) Siła wyższa – nagłe, wywołane przez czynniki zewnętrzne, niezależne od Stron Umowy niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania 

Umowy i opanowania zdarzenie o charakterze faktycznym lub prawnym. Za siłę wyższą uważa się w szczególności wojnę, klęskę żywiołową, 
rozruchy o ile ich zakres i natężenie uniemożliwiają lub znacząco utrudniają wykonywanie jednej ze Stron ciążących na niej obowiązków. Za 
siłę wyższą nie uważa się zdarzeń o charakterze ekonomicznym lub będących wynikiem działań ustawodawcy. 

 
§ 2 Instalacja i przyłącze gazowe 
1. Odbiorca zobowiązany jest do dbałości o wszystkie instalacje i Przyłącze gazowe niezbędne do realizacji Umowy. Odbiorca zobowiązuje się do 

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Układu pomiarowego oraz układu redukcji paliw oraz niedokonywania w nich jakichkolwiek 
zmian (dotyczy to także szafki przeznaczonej na te urządzenia) oraz pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z ich uszkodzenia, zniszczenia, 
lub utraty chyba, że nastąpiło to z przyczyn za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Odbiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkich plomb znajdujących się na lub przy 
Układzie pomiarowym, a także innych plomb założonych przez producenta Układu pomiarowego, HADEX-GAZ ZIEMNY lub inny uprawniony organ.  

3. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Operatora o wszelkich uszkodzeniach Przyłącza gazowego, a w szczególności o 
ulatnianiu się Gazu oraz o braku plomb. Odbiorca zobowiązany jest także do niezwłocznego informowania Operatora o zauważonych wadach lub 
usterkach Układu pomiarowego, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze Gazu. Ww. powiadomień należy 
dokonywać pod numerem telefonu pogotowia gazowego Operatora wskazanego w § 1.5 Umowy oraz do utrzymywania bezpośrednich kontaktów 
ze służbami dyspozytorskimi i eksploatacyjnymi Operatora w zakresie wymiany informacji o powstałej Awarii. 

4. Operator uprawniony jest w każdym czasie do zainstalowania na swój koszt układów telemetrii. 
5. Odbiorca zobowiązany jest w każdym czasie do udostępnienia HADEX-GAZ ZIEMNY lub Operatorowi Układów pomiarowych, urządzeń do 

telemetrycznego przekazywania danych i elementów sieci gazowej znajdujących się na terenie Odbiorcy w celu wykonania niezbędnych prac 
eksploatacyjnych lub zabezpieczających. 

6. Odbiorca oświadcza, iż jest świadom, że Operatorowi lub HADEX-GAZ ZIEMNY przysługuje prawo do zdemontowania zainstalowanego u Odbiorcy 
Układu pomiarowego jeśli nie jest on własnością Odbiorcy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub wstrzymania dostarczania Gazu. 

7. Odbiorca zgodnie z art. 9 g ust. 12 Ustawy Prawo energetyczne zobowiązany jest do przestrzegania Instrukcji Operatora o jakim mowa w § 1.5 
Umowy.  
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§ 3 Rozliczanie przy zmianie Taryfy. Uszkodzenie gazomierza 
1. W przypadku zmiany cen Gazu lub stawek opłat w trakcie okresu rozliczeniowego opłaty za dostarczony Gaz pobiera się w wysokości odpowiedniej 

do ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych cen lub stawek opłat, chyba że Odbiorca w dniu zmiany cen Gazu lub opłat dokona odczytu 
gazomierza i dostarczy jego wskazania najpóźniej w dniu następnym do HADEX-GAZ ZIEMNY. Jeżeli zużycie wynika z zapisu urządzenia 
rejestrującego, przebieg godzinowego poboru Gazu opłaty za dostarczony gaz ustala się odpowiednio do ilości zużycia zarejestrowanego przed 
zmianą cen lub stawek opłat oraz ilości Gazu po zmianie cen lub stawek opłat. Analogiczna reguła znajdzie zastosowanie w przypadku zmiany 
wysokości podatków pobieranych od dostaw Gazu. 

2. W razie stwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Operatora lub HADEX-GAZ ZIEMNY, że z przyczyn niezależnych od Odbiorcy nastąpiło 
uszkodzenie gazomierza, uniemożliwiające określenie ilości odebranego w ostatnim okresie rozliczeniowym Gazu, HADEX-GAZ ZIEMNY ustali 
należność na podstawie szacunku zużycia Gazu, zgodnie z postanowieniami Taryfy.  

3. Ust. 1 z wyjątkiem zdania ostatniego nie znajduje zastosowania jeśli Strony w Umowie podjęły inne ustalenia cenowe a zmiana Taryfy nie 
powoduje, iż zawarte w niej stawki są korzystniejsze niż ustalenia podjęte w Umowie.   

 
§ 4 Opóźnienie płatności 
1. W przypadku opóźnienia Odbiorcy w zapłacie, HADEX-GAZ ZIEMNY wysyła do Odbiorcy pisemne upomnienie i wyznacza 14 dniowy termin 

płatności. 
2. Za przekroczenie terminu płatności Odbiorca może być zobowiązany do zapłaty odsetek naliczanych za każdy dzień opóźnienia w wysokości 

zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.       
3. W przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub pobrany Gaz, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, 

HADEX-GAZ ZIEMNY może wstrzymać dostarczanie Gazu do Odbiorcy.      
 
§ 5 Opłaty z tytułu niedotrzymania warunków Umowy 
1. Za niedotrzymanie przez Odbiorcę warunków Umowy HADEX-GAZ ZIEMNY jest uprawniony do pobrania opłat w wysokości przewidzianej w 

obowiązującej w chwili dokonania naruszenia Taryfie Operatora. 
2. Poprzez niedotrzymanie przez Odbiorcę warunków Umowy Strony rozumieją w szczególności: 

a) zawinione zachowanie Odbiorcy wywołujące konieczność przerwania oraz wznowienia dostawy Gazu; 
b) zerwanie lub uszkodzenie plomb, w tym plomb legalizacyjnych. 

3. Odbiorca zobowiązany jest do zapobieżenia Nielegalnemu Poborowi Gazu, a w sytuacji jego wystąpienia do zapłacenia HADEX-GAZ ZIEMNY 
należnych opłat bądź odszkodowania, naliczonych zgodnie z postanowieniami Taryfy Operatora. 

 
§ 6 Odpowiedzialność 
1. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych dostaw Gazu oraz obsługi odbiorców, Odbiorcy przysługują opłaty przewidziane w 

obowiązującej Taryfie. 
2. HADEX-GAZ ZIEMNY zobowiązuje się do zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania Gazu w okresie wymienionym w § 2.3 Umowy. 

 
§ 7 Wstrzymanie dostaw Gazu 
1. HADEX-GAZ ZIEMNY lub Operator może wstrzymać lub ograniczyć dostarczanie Gazu po uprzedzeniu Odbiorcy w przypadku, gdy:    

a) przewidują to obowiązujące przepisy prawa, szczególnie ustawa o zapasach (Dz. U. 2007 Nr 52 poz. 343, ze zm.) i wydane na jej 
podstawie akty wykonawcze, 

b) Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub pobrany Gaz, co najmniej przez okres 30 dni, po upływie terminu płatności a HADEX-
GAZ ZIEMNY wyznaczył mu 14 dniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności. 

2. HADEX-GAZ ZIEMNY powiadomi Odbiorcę o terminie, czasie trwania oraz przyczynach wstrzymania lub ograniczeń w dostarczaniu Gazu. Sposób 
przekazania ww. informacji ustalony zostanie przez HADEX-GAZ ZIEMNY w zależności od okoliczności. Informacje te następują niezwłocznie po 
uzyskaniu informacji od właściwego Operatora. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw Gazu może nastąpić w szczególności w przypadku 
prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii i jej skutków, wykonywaniem planowych prac konserwacyjno-remontowych lub 
modernizacyjnych w zakresie sieci gazowej, Układów pomiarowych oraz prac związanych z przyłączeniem nowych odbiorców do sieci gazowej lub 
prac przyłączeniowych w sieci gazowej. 

3. HADEX-GAZ ZIEMNY lub Operator może wstrzymać lub ograniczyć dostarczanie Gazu bez uprzedzenia Odbiorcy wyłącznie w przypadku gdy 
przewidują to obowiązujące przepisy prawa, zwłaszcza Prawa energetycznego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji samowolnego przyłączenia się do sieci 
gazowej, poboru Gazu z całkowitym lub częściowym pominięciem Układu pomiarowego, dokonania zmian lub uszkodzeń w Układzie pomiarowym, 
gdy instalacja gazowa lub sposób użytkowania Gazu stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska lub w przypadku zaistnienia awarii w sieci 
gazowej stwarzającej zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.  

4. W przypadkach, o których mowa w ustępie poprzedzającym, HADEX-GAZ ZIEMNY lub Operator zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia Odbiorcy o wstrzymaniu lub ograniczeniu dostarczania Gazu oraz podania przyczyny wstrzymania lub ograniczenia. 

5. Termin i czas trwania przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu Gazu ustala HADEX-GAZ ZIEMNY dążąc do możliwie najmniejszego obciążenia 
Odbiorcy. Nie dotyczy to sytuacji zawinionych przez Odbiorcę.  

6. Wstrzymanie dostarczania Gazu następuje w sposób wybrany przez Operatora. 
7. Wznowienie dostarczania Gazu nastąpi w obecności Odbiorcy lub upoważnionego przez niego przedstawiciela, przez Operatora po ustaniu 

przyczyn wstrzymania dostarczania. HADEX-GAZ ZIEMNY poinformuje niezwłocznie Operatora o ustaniu przyczyn wstrzymaniu dostarczania. W 
przypadku wznowienia dostarczania Gazu, gdy wstrzymanie jego dostarczania wynikało z powodów, za które odpowiada Odbiorca, jest on 
zobowiązany do pokrycia kosztów wstrzymania i wznowienia dostarczania Gazu. W przypadku wstrzymania z przyczyny zaległości z zapłatą za 
pobrany Gaz albo świadczone usługi, wznowienie nastąpi po uregulowaniu dodatkowo zaległych i bieżących należności. 

8. Wstrzymanie dostarczania Gazu nie powoduje rozwiązania Umowy, o ile nie zostanie ona wypowiedziana przez HADEX-GAZ ZIEMNY. 
9. Odbiorca jest zobowiązany do dostosowania się do wprowadzonych ograniczeń lub wstrzymania dostarczania Gazu. W szczególności Odbiorca 

zobowiązany jest dostosować się do ograniczeń maksymalnej godzinowej i dobowej ilości przesyłanego Gazu stosownie do komunikatów 
Operatora, ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.  

 
§ 8 Reklamacje 
1. Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza HADEX-GAZ ZIEMNY niezwłocznie po jego otrzymaniu. 
2. HADEX-GAZ ZIEMNY rozpatruje reklamację Odbiorcy oraz udziela mu pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
3. Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności. Nie dotyczy to sytuacji 

rażących i oczywistych omyłek w fakturze. W razie opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności lub odmowy płatności przez Odbiorcę w 
sytuacji złożenia przez niego reklamacji dotyczącej płatności, odsetki za przekroczenie terminu płatności będą naliczane jedynie w zakresie, w jakim 
reklamacja okaże się niezasadna. 
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4. Na żądanie Odbiorcy HADEX-GAZ ZIEMNY zleci Operatorowi sprawdzenie prawidłowości działania Układu pomiarowego i poinformuje Odbiorcę o 
wynikach sprawdzenia. Jeżeli Odbiorca nie zgadza się z ww. wynikami, HADEX-GAZ ZIEMNY zleci Operatorowi, na żądanie Odbiorcy, sprawdzenie 
niezależnemu laboratorium badawczemu prawidłowości działania Układu pomiarowego. Odbiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów 
sprawdzenia prawidłowości działania Układu pomiarowego zainstalowanego u niego oraz kosztów badania laboratoryjnego Układu pomiarowego, 
w tym jego demontażu oraz montażu Układu pomiarowego w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego przeprowadzonego na żądanie 
Odbiorcy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu Układu pomiarowego. W przypadku potwierdzenia się wątpliwości Odbiorcy co do 
prawidłowości działania Układu pomiarowego, HADEX-GAZ ZIEMNY dokona korekty rozliczeń z Odbiorcą na zasadach określonych w Taryfie. 
HADEX-GAZ ZIEMNY dokona korekty rozliczeń z Odbiorcą na zasadach określonych w Taryfie HADEX-GAZ ZIEMNY również w razie przyjęcia do 
rozliczeń błędnych odczytów wskazań Układu pomiarowego.  

5. Na żądanie Odbiorcy, HADEX-GAZ ZIEMNY zleci za pośrednictwem Operatora niezależnemu laboratorium badawczemu wykonania badania jakości 
Gazu. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości Gazu, HADEX-GAZ ZIEMNY pokryje koszty badań, oraz udzieli Odbiorcy bonifikaty w 
wysokości ustalonej w Taryfie HADEX-GAZ ZIEMNY. Odbiorca poniesie koszty wykonanego na jego żądanie sprawdzenia jakości dostarczanego 
Gazu w przypadku, gdy przeprowadzone badania laboratoryjne nie potwierdzą zastrzeżeń Odbiorcy.   

 
§ 9 Zmiana Umowy kompleksowej, OWU, Taryfy 
1. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie, HADEX-GAZ ZIEMNY poinformuje Odbiorcę o takiej zmianie w ciągu 

jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. 
Zdanie poprzednie nie znajduje zastosowania jeśli Strony zgodnie z § 2 Umowy podjęły inne ustalenia dotyczące cen lub stawek opłat zawartych w 
Taryfie, a nowa Taryfa nie zawiera postanowień korzystniejszych niż podjęte ustalenia. W przypadku gdy zmiana dotyczy cen lub stawek opłat 
ustalanych przez Operatora zmiana obowiązuje od dnia wejście w życie Taryfy Operatora. W przypadku naliczenia cen i stawek opłat według innej 
wysokości, niż wynikającej z obowiązującej Taryfy Operatora, HADEX-GAZ ZIEMNY dokona odpowiedniej korekty w ciągu miesiąca 
kalendarzowego od wystawienia faktury z nieobowiązującymi cenami lub stawkami opłat Operatora. Zmiana cen i stawek opłat zawartych w 
Taryfie Operatora nie upoważnia Odbiorcy do wypowiedzenia Umowy.  

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), nowa stawka obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiedniej ustawy. W 
przypadku naliczenia stawki podatku według innej wysokości niż wynikającej z ustawy, HADEX-GAZ ZIEMNY dokona odpowiedniej korekty w ciągu 
miesiąca kalendarzowego od wystawienia faktury z nieobowiązującą stawką podatku VAT. Analogiczną zasadę stosuje się w przypadku zmiany 
stawek innych podatków i opłat bezpośrednio obciążających Gaz.   

3. Zmiana Umowy, OWU lub postanowień Taryfy innych, niż określające ceny lub stawki opłat wynikających z Taryfy, nastąpi poprzez niezwłoczne 
doręczenie Odbiorcy projektu zmiany Umowy, OWU lub zmienionej Taryfy w części dotyczącej Odbiorcy. W takim przypadku Odbiorca może 
wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu zmiany Umowy lub OWU, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku gdy Odbiorca nie wypowiedział Umowy w wyżej przewidziany sposób, uważa się, że 
wyraził zgodę na nowe warunki Umowy lub OWU.  

4. W przypadku zniesienia obowiązku taryfowego i braku wcześniejszych ustaleń cenowych o jakich mowa w § 2 Umowy Strony związane są 
stawkami wynikającymi ostatnio z Taryfy do upływu okresu na jaki Umowa została zawarta, chyba, że Strony postanowią inaczej. Ta sama zasada 
dotyczy innych niż ceny zasad wynikających z Taryfy, chyba, że Umowa lub Strony postanowią inaczej. 

 
§ 10 Zmiana stosunków prawnych 
1. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Umowy okażą się bezskuteczne lub niewykonalne inne postanowienia pozostają w mocy. Strony 

zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby jak najpełniej 
wypełniały one cel gospodarczy postanowień zastąpionych. 

2. W przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków ekonomiczno-gospodarczych lub prawnych Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji 
zmierzających do zastąpienia dotkniętych postanowień umownych, postanowieniami odzwierciedlającymi zmienioną sytuację ekonomiczno-
gospodarczą lub prawną.  

3. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWU staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka częściowa nieważność, 
niezgodność z prawem lub niewykonalność postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWU. 

 
§ 11 Rozwiązanie Umowy. Kary umowne 
1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron. 
2. Odbiorca może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas oznaczony w okresie wynikającym z § 2.3 Umowy z 1-miesięcznym wypowiedzeniem ze 

skutkiem na koniec miesiąca. W takim przypadku Odbiorca zobowiązany będzie uiścić karę umowną wyliczoną zgodnie z § 2.6 Umowy. Zapisy o 
jakich mowa w zdaniu poprzednim mają charakter odszkodowania o którym mowa w art. 4j. ust. 3a Ustawy prawo energetyczne. W przypadku gdy 
umowa zawarta z Obiorcą przekształciła się w umowę na czas nieoznaczony, zgodnie z § 4.6 Umowy, postanowienia niniejszego ustępu nie 
znajdują zastosowania. 

3. W przypadku, gdy naruszenie postanowień Umowy przez Odbiorcę polegać będzie na opóźnieniu w zapłacie należności, o którym mowa w § 4.3 
OWU, HADEX-GAZ ZIEMNY może rozwiązać Umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Odbiorca 
zobowiązany jest uiścić kwotę wyliczoną zgodnie z § 2.6 Umowy. Zapis o jakim mowa w zdaniach poprzednich ma charakter odszkodowania o 
którym mowa w art. 4j. ust. 3a Ustawy prawo energetyczne.  

4. W przypadku, gdy okoliczność Siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż trzydzieści (30) dni w roku kalendarzowym, Strona, która została 
dotknięta działaniem Siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Możliwość 
wypowiedzenia Umowy z tego powodu ustaje po upływie 14 dni od ustania działania Siły wyższej. W przypadku wypowiedzenia na skutek siły 
wyższej umowa ulega rozwiązaniu a Strony nie będą do siebie rościły z tego tytułu żadnych pretensji.  


