UMOWA świadczenia usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego
Nr _________________ (dalej Umowa)
W dniu ______________ r. w ____________ pomiędzy:
ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą 41-308 Dąbrowa Górnicza,
al. J. Piłsudskiego 92, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000115891 ; NIP: 634-24-63-083; REGON: 277839653;
kapitał zakładowy: 2 659 478 030,00 zł ; kapitał wpłacony: 2 659 478 030,00 zł; Oddział w
……………. z siedzibą: …………., ul. …………….. zwaną dalej OSD,
reprezentowaną przez:
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
a
__________________, z siedzibą w ____________________, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez ________________ pod numerem KRS _________,
NIP: __________, z kapitałem zakładowym_____________ zł zwaną dalej Zleceniodawcą
Usługi Dystrybucyjnej (ZUD), reprezentowaną przez:
1. ................................................................................................
2..........................................................................................................
(OSD i ZUD są w dalszej części umowy zwani „Stronami”)
zawarto Umowę następującej treści:

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. OSD - jako przedsiębiorstwo energetyczne działające w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 wraz z
późniejszymi zmianami) oświadcza, że posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PPG/10A/4336/W/OKA/2003/RK z dnia
13 sierpnia 2003 r. z późniejszymi zmianami – na okres do 31 grudnia 2025 r.
2. OSD został wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) na
operatora systemu dystrybucyjnego gazowego na podstawie decyzji z dnia 23 maja 2011
r. Nr DPE-4721-33(5)/2011/4336/ŁG.
3. Wykonywanie Umowy odbywać się będzie zgodnie z jej treścią, z właściwymi przepisami
prawa a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220 wraz z
późniejszymi zmianami, dalej Ustawa), wraz z aktami wykonawczymi do Ustawy, a w
szczególności z rozporządzeniem z dnia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2010 r. nr 133, poz. 891 z późn.
zmianami – dalej rozporządzenie systemowe) i rozporządzeniem z dnia 28 czerwca
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w
obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013 r., z dnia 17 lipca 2013 r., poz. 820 – dalej
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

rozporządzenie taryfowe), a ponadto zgodnie:
a) aktualną zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes
URE”) Taryfą dla paliw gazowych, zwaną dalej „Taryfą”. Aktualna na dzień
wejścia w życie niniejszej umowy Taryfa została opublikowana w Biuletynie
Urzędu Regulacji Energetyki, a także jest dostępna na stronach internetowych
http://www.ure.gov.pl/ oraz http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcowenergii.html. Zmiana Taryfy następuje w trybie określonym w Ustawie Prawo
energetyczne.
b) aktualną Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa
energetycznego (dalej "IRiESD"), która z mocy art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. prawo energetyczne stanowi część Umowy. IRiESD jest
dostępna w siedzibie i na stronie internetowej Przedsiębiorstwa energetycznego
(http://poland.arcelormittal.com/dla-odbiorcow-energii.html).
Zmiana
IRiESD
następuje w trybie określonym w Ustawie Prawo energetyczne.
c) treścią Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (dalej "PZD") oraz Zbiorczego
Zgłoszenia Zapotrzebowania (dalej: "ZZZ") o ile zostaną przyjęte do realizacji
przez OSD zgodnie z postanowieniami IRiESD.
OSD oświadcza, iż jako operator systemu dystrybucyjnego gazowego, o którym mowa w
którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne jest zobowiązany do opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(dalej „IRiESD”), przy czym IRiESD OSD nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia jej
przez Prezesa URE przed wprowadzeniem jej w życie. Z uwagi na powyższe od momentu
opracowania IRiESD przez OSD oraz zamieszczenia jej stronie internetowej OSD oraz
udostępnienia w siedzibie OSD do publicznego wglądu - na podstawie art. 9g ust. 12
ustawy Prawo energetyczne - staje się częścią Umowy.
OSD jako operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za bilansowanie tego
systemu i zarządzanie ograniczeniami w systemie gazowym oraz prowadzenie z
użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania paliw gazowych
dostarczonych i pobranych z systemu. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową
warunki i zasady bilansowania reguluje IRiESD. W szczególności OSD bilansuje ZUD w
ramach procedury korekt alokacji i dokonuje z tego tytułu rozliczeń na zasadach
określonych w Umowie.
Realizacja Umowy jest możliwa przy jednoczesnym obowiązywaniu:
a) umowy sprzedaży gazu ziemnego zawartej między ZUD a sprzedawcą posiadającym
zawartą umowę o świadczenie usług przesyłania z OSP, oraz w konsekwencji przy
przekazywaniu na podstawie tej umowy przez sprzedawcę gazu ziemnego do
dystrybucji w punkcie wejścia o jakości określonej w Umowie, IRiESD oraz w ilościach
określonych w PZD, ZZZ i złożonych nominacjach,
b) lub umowy o świadczenie usług przesyłania z OSP, zawartej przez ZUD umożliwiającej
dostarczanie gazu ziemnego na użytek własny ZUD, oraz dysponowanie przez ZUD
przydziałem zdolności w punkcie wejścia do systemu dystrybucyjnego OSD (PWYOSD)
w rozumieniu IRiESP.
ZUD oświadcza, że posiada określone powyżej umowy gwarantujące dostarczenie gazu
ziemnego do punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego OSD, lub że takie umowy
zostaną przez niego zawarte do dnia rozpoczęcia świadczenia usług dystrybucji przez
OSD.
ZUD zobowiązuje się niezwłocznie przedłożyć OSD dokumenty świadczące o przydzieleniu
zdolności, o których mowa w ust. 6, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem
świadczenia usług na podstawie Umowy. W przypadku nie przedłożenia tych
dokumentów OSD jest uprawniony do wstrzymania realizacji PZD złożonego przez ZUD.
W związku z umowami, których mowa w ust. 6 ZUD zobowiązany jest do zakupu gazu
ziemnego i zamawiana stosownych usług w zakresie w jakim umożliwi to realizację
Umowy. Ponadto ZUD zobowiązuje się realizować inne zobowiązania wynikające z tych
umów, IRiESP oraz zobowiązania wynikające z przepisów prawa w takim zakresie jaki jest
to wymagane do realizacji Umowy.
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10. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia umów, o których mowa w ust.
6, ZUD zobowiązuje się poinformować niezwłocznie OSD o tym fakcie na piśmie, jednak
nie później niż w terminie 7 dni przed datą utraty mocy przez daną umowę. ZUD ponosi
pełną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez OSD wskutek nie poinformowania
OSD o powyższym w terminie.
11. Prawidłowe wykonanie Umowy zależy od prawidłowego wykonania umów, o których
mowa w ust. 6 Tym samym OSD nie ponosi wobec ZUD odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w takim zakresie w jakim powyższe
zostało spowodowane nieprawidłowym wykonaniem przez ZUD umów, o których mowa w
ust. 6. W szczególności OSD nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy w zakresie, w jakim będzie to wynikało z braku prawa do
skorzystania przez ZUD ze zdolności przesyłowej w punkcie wejścia, ograniczeniem
uprawnienia ZUD do korzystania z tej zdolności, lub niewykonywaniem przez ZUD jego
obowiązków wynikających z umowy ze sprzedawcą, umowy z OSP lub z IRiESP.
§2
1. Ilekroć w Umowie jest mowa o :
a) Mocy Umownej - rozumie się maksymalną ilość energii zawartej w gazie
ziemnym, którą można odebrać w okresie godziny, określoną na dany rok w
Umowie lub PZD.
b) Układzie pomiarowo – rozliczeniowym - rozumie się przez to gazomierze i
inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo - pomiarowe, a także układy
połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości paliw gazowych i dokonywania
rozliczeń w jednostkach objętości.
c) Taryfie - rozumie się przez to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania, opracowany przez OSD i wprowadzany jako obowiązujący w trybie
określonym w ustawie Prawo energetyczne.
d) Metrze sześciennym normalnym (m3) - rozumie się przez to - jednostkę
rozliczeniową, oznaczającą ilość suchego gazu ziemnego, zawartą w objętości 1
m3 przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturze 0 °C.
e) Paliwie gazowym - rozumie się przez to gaz ziemny wysokometanowy grupy E.
2. Wyrażenia niezdefiniowane w § 1 lub w ust. 1 mają takie znaczenie jakie nadano im w
Ustawie lub IRiESD.

Rozdział II. PRZEDMIOT UMOWY, SPOSÓB ZLECENIA ŚWIADCZENIA USŁUG
DYSTRYBUCJI
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego
wysokometanowego grupy E, zakupionego przez ZUD na własny użytek w związku z
prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, o parametrach jakościowych
określonych zgodnie z postanowieniami Umowy oraz IRiESD.
2. Usługa dystrybucji gazu ziemnego obejmuje dostarczenie gazu ziemnego nabytego przez
ZUD od wybranego sprzedawcy spełniającego wymagania wynikające z ustawy, IRiESD i
Umowy. Gaz ziemny będzie transportowany siecią dystrybucyjną OSD od punktu wejścia
do sieci dystrybucyjnej OSD - do punktu wyjścia do ZUD określonego w § 1 Rozdziału IV.
3. ZUD jest odpowiedzialny za dostarczenie gazu ziemnego – spełniającego wymagania
dotyczące jakości i ciśnienia określone w Umowie oraz IRiESD – do punktu wejścia do
sieci dystrybucyjnej OSD.
4. Umowa nie uprawnia ZUD do zlecania OSD świadczenia usług dystrybucji na rzecz innych
odbiorców niż ZUD.
5. Zasady alokacji ilości gazu ziemnego w punkcie wejścia i punkcie wyjścia na potrzeby
rozliczenia usługi dystrybucji zostały określone w IRiESD.
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6. W ramach świadczenia usługi dystrybucji gazu ziemnego OSD zobowiązuje się ponadto w
szczególności do:
a) przyjmowania do realizacji umów sprzedaży gazu ziemnego na zasadach określonych
w IRiESD;
b) udostępniania danych pomiarowych zgodnie z IRiESD i postanowieniami Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

§2
Do świadczenia usługi dystrybucji konieczne jest złożenie PZD oraz ZZZ. Procedurę
dotyczącą zgłaszania PZD i ZZZ, ich przyjmowania do realizacji przez OSD, wycofywania
oraz zgłaszania zmian reguluje IRiESD.
Do świadczenia usługi dystrybucji konieczne jest składanie przez ZUD nominacji jeżeli
ZUD przysługuje w punkcie wyjścia typu WR moc umowna na poziomie co najmniej 4580
kWh/h (417 m3/h). Procedurę składania nominacji reguluje IRiESD.
Rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucji nastąpi w terminie określonym w PZD
złożonym przez ZUD zgodnie z IRiESD, o ile PZD zostanie przyjęte przez OSD do realizacji
zgodnie z postanowieniami IRiESD oraz Umowy.
W celu realizacji niniejszej umowy ZUD do 13 czerwca każdego roku gazowego
przekazuje OSD Zbiorcze Zgłoszenia Zapotrzebowania (ZZZ) na kolejny rok gazowy w
podziale na poszczególne miesiące.
PZD oraz ZZZ, o których mowa powyżej składane są w Oddziale OSD, w ramach którego
zawarto Umowę, właściwym ze względu na świadczone usługi dystrybucji.
§3
ZUD dokonuje zlecenia świadczenia usług dystrybucji, składając do OSD PZD na wzoru
formularzu opublikowanym na stronie internetowej OSD, oraz dostępnym także w
siedzibie OSD. PZD, które nie zostanie złożone na powyższym formularzu nie podlega
rozpatrzeniu.
Formularz PZD musi być podpisany przez upoważnione do tego osoby, którymi ze strony
ZUD są:
a) ………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………
d) ………………………………………………………………
Zmiana osób upoważnionych do podpisania PZD, o których mowa w ust. 2 następuje
poprzez pisemne, pod rygorem nieważności - powiadomienie OSD i nie wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy.
Formularz może być podpisany przez inne niż wymienione w ust. 3 osoby. Jednakże w
takim wypadku do przesyłanego PZD należy dołączyć pełnomocnictwo lub wyciąg z
odpowiedniego rejestru świadczący o umocowaniu do składania oświadczeń woli w
imieniu ZUD.
Oryginał formularza PZD jest przesyłany do siedziby odpowiedniego oddziału OSD.
Jednocześnie
ZUD
przesyła
skan
formularza
na
adres
mailowy
OSD
…………………………………………………………….
Za chwilę zgłoszenia PZD do realizacji przyjmuje się chwilę, w której wpłynęło ono do
siedziby Oddziału OSD w formie papierowej.
OSD przekazuje ZUD informację o przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie przyjęcia PZD do
realizacji na następujący adres mailowy ZUD………………………………………… Informacja ta
jest również przekazywana w formie pisemnej.
OSD przekazuje informację, o której mowa w ust. 7 w ciągi 14 dni kalendarzowych od
złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD. Dla zachowania tego terminu
wystarczające jest przesłanie tej informacji na adres mailowy ZUD, o którym mowa w
ust. 7.
Rozdział III. ZASADY ZMIANY SPRZEDAWCY
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1. ZUD może zmienić wybranego przez siebie sprzedawcę. Procedurę zmiany sprzedawcy w
zakresie nieuregulowanym w Umowie określa IRiESD.
2. Procedura zmiany sprzedawcy jest wszczynana poprzez złożenie PZD – Zmiana
Sprzedawcy na formularzu opublikowanym przez OSD.
3. Formularz PZD – Zmiana Sprzedawcy musi być podpisany przez upoważnione do tego
osoby. Do przesyłanego PZD – Zmiana Sprzedawcy należy dołączyć pełnomocnictwo lub
wyciąg z odpowiedniego rejestru świadczący o umocowaniu do składania PZD w imieniu
ZUD.
4. Jeżeli zawarta przez ZUD dotychczasowa umowa sprzedaży utraci moc, a ZUD nie będzie
posiadał obowiązującej i prawidłowo zgłoszonej do OSD nowej umowy sprzedaży z
wybranym sprzedawcą umożliwiającej wprowadzanie gazu ziemnego przez nowego
sprzedawcę do punktu wejścia do sieci dystrybucyjnej OSD, to z chwilą utraty mocy przez
dotychczasową umowę sprzedaży OSD zaprzestanie dostarczania gazu ziemnego do ZUD.
Jeżeli fizyczne zaprzestanie dostarczania gazu ziemnego nastąpi z opóźnieniem w
stosunku do daty utraty mocy dotychczasowej umowy sprzedaży, to rozliczenie z tytułu
pobranego przez ZUD gazu ziemnego w tym okresie nastąpi na zasadach właściwych dla
bilansowania ZUD przez OSD określonych w Rozdziałach IX i X. Powyższe nie dotyczy
przypadku, gdyby ZUD swoim działaniem lub zaniechaniem uniemożliwił OSD fizyczne
wyłączenie ZUD. W tym ostatnim przypadku rozliczenie zostanie dokonane według zasad
określonych w Taryfie dla nielegalnego pobierania gazu ziemnego.

Rozdział IV. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE
§1
1. W celu zabezpieczenia roszczeń finansowych OSD z tytułu świadczenia usługi dystrybucji
ZUD zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia finansowego należytego wykonania
umowy na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem ust. 3. Zabezpieczenie
przedkładane jest przez ZUD najpóźniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia
usługi dystrybucji wskazanym w PZD.
2. ZUD powinien ustanowić zabezpieczenie w następującej wysokości:
a) dwumiesięcznej wartości łącznych zobowiązań ZUD wobec OSD z tytułu
świadczonych usług dystrybucji, która ustalana jest w oparciu o moce umowne i
największe miesięczne ilości paliw gazowych podane w złożonych PZD, oraz w
oparciu o obowiązujące stawki opłaty stałej i zmiennej z tytułu świadczonych usług
dystrybucji - w przypadku PZD, których łączne okresy realizacji są dłuższe niż
trzydzieści (30) dni, lub
b) łącznej wartości zobowiązań ZUD wobec OSD z tytułu świadczonych usług
dystrybucji, która ustalona jest w oparciu o zadeklarowane łączne maksymalne
moce umowne i liczbę dni (nie więcej niż 30 dni), w których świadczone będą usługi
dystrybucji oraz zadeklarowane ilości gazu ziemnego, oraz w oparciu o
obowiązujące stawki opłaty stałej i zmiennej z tytułu świadczonych usług
dystrybucji - w przypadku PZD, których łączne okresy realizacji są krótsze niż
trzydzieści (30) dni, w tym w przypadku PZD złożonych na okresy jednodniowe.
3. Obowiązek ustanowienia przez ZUD zabezpieczenia, nie występuje gdy wartość
zobowiązań określona zgodnie z ust. 2 nie przekroczy kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).
4. Zabezpieczenie może zostać ustanowione w formie kaucji pieniężnej wpłacanej na
rachunek bankowy wskazany przez OSD lub w formie nieodwołalnej płatnej na pierwsze
żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
5. OSD na wniosek ZUD może wyrazić zgodę na dokonanie zabezpieczenia w innej formie
niż określona w ust. 2, a w szczególności w formie weksla własnego lub oświadczenia w
formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc, jeżeli ZUD
spełnia łącznie następujące warunki:
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a)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

OSD świadczy na rzecz ZUD usługi dystrybucji przez okres co najmniej czterech (4)
lat, a zobowiązania finansowe z tego tytułu w okresie ostatnich czterech (4) lat były
terminowo regulowane i nie występują zaległości w płatnościach, oraz
b) ZUD nie figuruje jako dłużnik w bazach danych o dłużnikach biur informacji
gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, oraz
c) ZUD nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz
d) ZUD przedłoży dokumenty potwierdzające dobrą sytuację finansową, a w
szczególności: aktualne zaświadczenia US i ZUS o niezaleganiu z zobowiązaniami
publicznoprawnymi oraz aktualne sprawozdania finansowe.
Jeżeli OSD wyraził zgodę określoną w ust. 5, to ZUD na każde żądanie OSD jest
zobowiązany do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z
zobowiązaniami publicznoprawnymi oraz aktualnego sprawozdania finansowego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania. Jeżeli ZUD nie jest w stanie przestawić
takich dokumentów - to powinien w tym terminie ustanowić zabezpieczenie w formie
określonej w ust. 4.
OSD na koniec każdego kwartału obowiązywania Umowy, dokonuje weryfikacji
wymaganego poziomu zabezpieczeń. W przypadku gdy przedmiotowa weryfikacja
wykaże potrzebę zmiany wysokości zabezpieczenia o co najmniej 10% w stosunku do
dotychczas wniesionego, zarówno OSD jak i ZUD, zobowiązany jest odpowiednio do
zwiększenia lub zmniejszenia wartości zabezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy.
OSD niezwłocznie pisemnie informuje o ZUD o wyniku weryfikacji. W takim przypadku
wysokość zabezpieczenia powinna być dostosowana w terminie 14 dni od daty
doręczenia ZUD powyższej informacji o wyniku weryfikacji.
W przypadku nieustanowienia przez ZUD zabezpieczenia w terminie, formie oraz
wysokości określonej powyżej OSD wezwie ZUD do ustanowienia zabezpieczenia
wyznaczając ZUD w tym celu dodatkowy 7-dniowy termin. W razie uchybienia temu
terminowi - OSD ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
oraz do zaprzestania świadczenia usług dystrybucji.
W przypadku wystąpienia przesłanek do zmniejszenia zabezpieczenia OSD zwraca w
odpowiedniej części zabezpieczenie finansowe wniesione w pieniądzu. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia przedłożonego w innej formie, następuje dopiero po tym gdy
zostanie dokonane nowe, odpowiednie zabezpieczenie w zmieszonej wysokości.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ustanowione na cały okres, na
który zostały złożone PZD. W przypadku PZD o okresie przekraczającym okres roku
gazowego - ZUD może dokonywać zabezpieczenia na okres nie krótszy niż okres roku
gazowego, przy czym w takim wypadku ZUD jest zobowiązany do jego odnowienia
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem się nowego roku gazowego. Odnowienie
powinno dotyczyć okresu kolejnego roku gazowego lub okresu do końca obowiązywania
PZD.
Jeżeli przez okres pełnego roku gazowego od ustanowienia zabezpieczenia wszystkie
zobowiązania ZUD względem OSD wynikające z Umowy będą regulowane terminowo, to
ustanowione zabezpieczenie będzie począwszy od kolejnego roku gazowego zmniejszane
o 25% jego wysokości wynikającej z ust. 2. Maksymalna wysokość zmniejszenia tego
zabezpieczenia to 50% jego wysokości wynikającej z ust. 2.
Jeżeli ZUD opóźnił się z płatnością za świadczone przez OSD usługi o więcej niż 14 dni,
to począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym opóźnienie przekroczyło
14 dni - wysokość ustanowionego zabezpieczenia finansowego ulega zwiększeniu o 25%
jego wysokości wynikającej z ust. 2. Maksymalna wysokość zwiększenia tego
zabezpieczenia do 150% jego wysokości wynikającej z ust. 2.
OSD może skorzystać z zabezpieczenia w razie opóźnienia się ZUD ze spełnieniem
jakiegokolwiek roszczenia wynikającego z niniejszej Umowy. Jeżeli OSD skorzysta z
zabezpieczenia wówczas ZUD - w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o
skorzystaniu z zabezpieczenia - jest zobowiązany do jego ponownego ustanowienia lub

6

uzupełnienia, zawsze do wysokości 150% jego wysokości wynikającej z ust. 2. OSD
wstrzymuje rozpatrywanie nowych PZD do czasu ustanowienia lub uzupełnienia
zabezpieczenia. W razie uchybienia terminowi do ustanowienia lub uzupełnienia
zabezpieczenia - OSD ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym oraz do zaprzestania świadczenia usług dystrybucji.
14. Zabezpieczenie będzie podlegało zwróceniu przez OSD w terminie 14 dni od dnia utraty
mocy przez Umowę pod warunkiem uregulowania przez ZUD wszelkich należności
pieniężnych względem OSD wynikających z Umowy, powiększonych o należne odsetki. W
przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie depozytu pieniężnego OSD zwraca to
zabezpieczenie, na rachunek bankowy ZUD wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew na wskazany
rachunek bankowy ZUD. Natomiast jeżeli zabezpieczenie to było wniesione w innej
formie niż depozyt pieniężny, OSD zwraca je za pisemnym pokwitowaniem
przedstawicielowi ZUD.

Rozdział V. MIEJSCE DOSTARCZANIA GAZU ZIEMNEGO
§1
1. OSD będzie dostarczać gaz ziemny w celu zasilenia następujących obiektów ZUD
……………………………………………………………………………………
2. ZUD oświadcza, że posiada następujące tytuły prawne do korzystania z obiektów
określonych w ust. 1 …………………………………………………………..
3. W przypadku utraty tytułu prawnego do któregokolwiek z obiektów określonych w ust. 1
– ZUD jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania OSD o tym fakcie.
4. W przypadku zastąpienia któregokolwiek z tytułów prawnych określonych w ust. 1 –
innym tytułem prawnym ZUD zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie OSD.
5. Gaz ziemny będzie dostarczany do następującego miejsca dostarczania:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
które stanowi punkt wyjścia gazu ziemnego do ZUD. Punkt ten stanowi granicę
eksploatacji pomiędzy siecią OSD a instalacją ZUD i jest granicą obowiązków OSD i ZUD
w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontów.
6. Ryzyko związane z pobieranym paliwem gazowym przechodzi na ZUD z chwilą odbioru
paliwa gazowego w punkcie wyjścia.
7. ZUD zarządza wewnętrzną instalacją gazu od granicy eksploatacji określonej w ust. 4 i
odpowiada za jej stan techniczny i eksploatację zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
tym zgodnie z art. 7a Ustawy i przepisami tam wskazanymi.

Rozdział VI. UKŁAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY
§1
1. Układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu ziemnego stanowią gazomierze i inne urządzenia
pomiarowe lub rozliczeniowo – pomiarowe opisane szczegółowo w załączniku do
Umowy.
2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy określony w ust. 1 stanowi własność OSD.
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty układu pomiarowo-rozliczeniowego, z
przyczyn przez OSD niezawinionych i nie wynikających z naturalnego zużycia się tego
układu lub z działania siły wyższej - ZUD zobowiązany jest do niezwłocznego
zawiadomienia o powyższym OSD oraz do zwrotu OSD poniesionych kosztów naprawy lub
wymiany uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych elementów układu pomiarowo
rozliczeniowego.
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4. Wykonywanie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje OSD.
Eksploatację, obsługę serwisową i legalizacje układu pomiarowo-rozliczeniowego
zapewnia OSD.
5. Każdorazowa zmiana polegająca na montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego na
nowym przyłączu lub trwałym demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego musi być
potwierdzona w przyjętym przez obydwie Strony protokole. W tym przypadku forma
aneksu do Umowy nie jest wymagana.
6. W przypadku braku możliwości ustalenia wielkości zużycia gazu ziemnego na podstawie
odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, do rozliczeń przyjmuje się
średniodobowe zużycie gazu ziemnego, ustalone na podstawie prawidłowo zmierzonego
poboru gazu ziemnego w porównywalnym okresie, pomnożone przez liczbę dni w okresie,
w którym brak możliwości ustalenia wielkości zużycia gazu ziemnego na podstawie
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. W wyliczeniu tym uwzględnia się
sezonowość poboru paliw gazowych oraz inne udokumentowane okoliczności mające
wpływ na wielkość zużycia paliw gazowych.
7. Jednostką rozliczeniową jest jedna kilowatogodzina (kWh). Ilość jednostek energii będzie
ustalana na podstawie iloczynu wielkości zużycia gazu ziemnego, określonej w metrach
sześciennych normalnych, oraz współczynnika konwersji ustalonego zgodnie z właściwymi
przepisami prawa.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu lub w odczycie układu
pomiarowo-rozliczeniowego OSD niezwłocznie dokona korekty pobranej ilości gazu
ziemnego przez ZUD oraz na tej podstawie dokona korekty wystawionej faktury.
9. ZUD wyraża zgodę na udostępnienie przez OSD danych pomiarowych ZUD wybranym
przez niego sprzedawcom.
§2
1. OSD w miarę posiadanych możliwości technicznych na wniosek ZUD, może udostępniać
zdalnie dane pomiarowe dotyczące punktu wejścia lub wyjścia, do którego OSD posiada
tytuł prawny i na których rozliczenia dokonywane są tylko dla jednego ZUD.
2. W przypadku złożenia takiego wniosku i istnienia możliwości technicznych po stronie OSD
- zasady i warunki zdalnego udostępniania danych pomiarowych określą Strony w formie
aneksu do Umowy.

Rozdział VII. MOC, JAKOŚĆ I PRZEZNACZENIE GAZU ZIEMNEGO
§1
1. ZUD zalicza się do grupy przyłączeniowej ____.
2. Moc przyłączeniowa, rozumiana jako maksymalna godzinowa możliwość dostarczania
gazu ziemnego do ZUD ze względów technicznych, w punkcie wyjścia - wynosi ______
m3/h.
3. ZUD zamawia i z dniem podpisania Umowy zobowiązuje się odbierać gaz ziemny w ilości
maksymalnej _____ kWh/h (Moc Umowna), co odpowiada ilości: _____ m3/h jeżeli
ciepło spalania 1m3 wynosiłoby 39,5 MJ.
4. Moc Umowna, zamawiana jest na każdy rok w jednakowej wielkości na wszystkie
miesiące roku gazowego. ZUD, do 15 sierpnia danego roku, może wystąpić do OSD o
zmianę Mocy Umownej na kolejny rok gazowy. W przypadku nie wystąpienia przez ZUD z
wnioskiem o zmianę Mocy Umownej na następny rok w terminie określonym wyżej,
przyjmuje się moc umowną określoną w Umowie, a obowiązującą w ostatnim roku
gazowym. Wielkość Mocy Umownej powinna zawierać się w zakresie pomiarowym układu
pomiarowego oraz przepustowości urządzeń technologicznych zainstalowanych w punkcie
wyjścia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek ZUD i za zgodą OSD, Moc Umowna
może być zmieniona w trakcie roku na warunkach określonych przez OSD.
5. ZUD występuje do OSD o zmianę Mocy Umownej na kolejny rok gazowy na formularzu
ZZZ oraz zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD oraz w Taryfie. Zmiana zamówionej
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Mocy Umownej następuje w formie aneksu do Umowy.
6. W przypadku przekroczenia przez ZUD Mocy Umownej - jest on zobowiązany do
uiszczenia opłat z tego tytułu naliczonych na zasadach określonych w Taryfie. Zapłata
powyższej opłaty nie wyłącza prawa OSD do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. OSD zobowiązuje się dostarczać gaz ziemny w ilościach określonych w PZD/ZZZ i przy
ciśnieniu gazu od ____ kPa (minimalne) do ____ kPa (maksymalne) w punkcie wyjścia.
8. ZUD jest odpowiedzialny za dostarczenie do systemu dystrybucyjnego, do określonego w
niniejszej umowie punktu wejścia, gazu ziemnego spełniającego wymagania określone w
Umowie oraz IRiESD. W sytuacji nie wywiązania się ZUD z tego obowiązku może być to
przyczyną wypowiedzenia Umowy przez OSD ze skutkiem natychmiastowym.

Rozdział VIII. ZOBOWIĄZANIA STRON
§1
OSD zobowiązuje się w szczególności do:
1. Dostarczania gazu ziemnego, w ilości przekazanej przez sprzedawcę, od punktu wejścia
do systemu dystrybucyjnego do punkt wyjścia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
na warunkach określonych w Umowie.
2. Utrzymywania parametrów jakościowych gazu ziemnego dostarczonego do punktu
wejścia, na poziomie określonym w Umowie, IRiESD i Taryfie, pod warunkiem realizacji
przez sprzedawcę i ZUD zobowiązań mających wpływ na utrzymanie tych parametrów.
3. Powiadamiania ZUD z co najmniej 7/14-dniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie
trwania planowanych przerw w dostarczaniu gazu ziemnego, w formie ogłoszeń
prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób
przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień przekazanych na
piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji.
4. Niezwłocznego sprawdzania zgłoszeń ZUD o zaistniałych ograniczeniach, przerwach i
zakłóceniach w dostarczaniu gazu ziemnego oraz niezwłocznego likwidowania przyczyn
powodujących ograniczenia, przerwy i zakłócenia w dostarczaniu gazu ziemnego.
5. Udzielania ZUD bonifikat, w przypadku nie dotrzymania przez OSD standardów
jakościowych obsługi odbiorców lub parametrów jakościowych gazu ziemnego. Wysokość
bonifikaty z tytułu niespełniania przez gaz ziemny parametrów jakościowych oraz z tytułu
niedotrzymania przez OSD standardów jakościowych obsługi odbiorców określa aktualna
Taryfa dla paliw gazowych OSD. Warunkiem otrzymania przez ZUD bonifikaty jest
wystąpienie z pisemnym wnioskiem. OSD rozpatruje ten wnioskiem w terminie 30 dni od
dnia złożenia wniosku przez ZUD.

§2
ZUD zobowiązuje się w szczególności do:
1. Przekazywania i odbioru gazu ziemnego, odpowiednio w punkcie wejścia i wyjścia
określonego w Umowie, w ilościach określonych w PZD oraz ZZZ oraz w nominacjach
(jeżeli zgodnie z IRiESD ZUD jest zobowiązany do ich składania), i używania tego gazu
zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w Umowie.
2. Przekazywania gazu ziemnego, w punkcie wejścia do sieci dystrybucyjnej OSD, o jakości
odpowiadającej wymaganiom określonym w Umowie, IRiESD oraz Taryfie.
3. Terminowego regulowania należności wynikających z realizacji Umowy.
4. Posiadania przez cały okres realizacji Umowy - umowy sprzedaży gazu ziemnego
zawartej między ZUD, a sprzedawcą posiadającym zawartą umowę o świadczenie usług
przesyłania z OSP albo też umowy o świadczenie usług przesyłania z OSP, zawartej przez
ZUD i dysponowania w związku z tym stosownym przydziałem przepustowości oraz
zdolności w punkcie wejścia - przez sprzedawcę lub samego ZUD.
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5. Zapewnienia
upoważnionym
przedstawicielom
OSD
swobodnego,
niczym
nieograniczonego całodobowego dostępu do punktu wyjścia oraz układu pomiaroworozliczeniowego, w szczególności w celu kontroli przestrzegania przez ZUD postanowień
Umowy oraz wykonywania przez nich niezbędnych prac eksploatacyjnych lub
zabezpieczających oraz odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego.
6. Zapewnienia upoważnionym przedstawicielom OSD dostępu do układu pomiaroworozliczeniowego i elementów sieci gazowej znajdujących się na terenie ZUD, w obrębie
instalacji gazowej ZUD, w celu wykonywania niezbędnych prac remontowych,
eksploatacyjnych, modernizacyjnych, zabezpieczających a także legalizację układu
pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością OSD, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, oraz dokonywania pomiarów wielkości i parametrów gazu ziemnego.
7. Zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych do
układu pomiarowo-rozliczeniowego w punkcie wyjścia, niedokonywania w nim
jakichkolwiek zmian (z malowaniem włącznie), oraz pokrycia w pełnej wysokości strat
wynikających z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tego urządzenia, chyba że nastąpiło
to z przyczyn, za które ZUD nie ponosi odpowiedzialności – - jeżeli układ ten znajduje
się na terenie lub w obiekcie będącym w posiadaniu ZUD.
8. Zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkich plomb
znajdujących się na lub przy układzie pomiarowym-rozliczeniowym, a także innych plomb
założonych przez producenta układu pomiarowo-rozliczeniowego OSD lub inny
uprawniony organ oraz pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty tych plomb, chyba że nastąpiło to z przyczyn, za które ZUD nie
ponosi odpowiedzialności – jeżeli układ ten znajduje się na terenie lub w obiekcie
będącym w posiadaniu ZUD.
9. Umożliwienia
zdemontowania
i
wydania
układu
pomiarowo-rozliczeniowego
upoważnionym przedstawicielom OSD, w przypadku wstrzymania dostarczania gazu
ziemnego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy– jeżeli
układ ten znajduje się na terenie lub w obiekcie będącym w posiadaniu ZUD.
10. Niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od ich stwierdzenia,
informowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiaroworozliczeniowym, a także o stwierdzonych przerwach, ograniczeniach i zakłóceniach w
odbiorze gazu ziemnego.
11. Poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie, kosztów sprawdzenia i pomiarów
jakości dostarczanego Paliwa gazowego w przypadku, gdy przeprowadzone sprawdzenie
dotrzymania parametrów jakościowych gazu ziemnego nie potwierdzą zastrzeżeń ZUD.
12. Ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z wadliwą eksploatacją
własnych sieci i instalacji gazowych mających wpływ na urządzenia OSD oraz na
urządzenia innych odbiorców.
13. Niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie 7 od dnia jej wystąpienia, zawiadomienia
OSD o każdej zmianie okoliczności mającej bądź mogącej mieć wpływ na wykonanie
Umowy.
14. Przekazywania nie później niż w ciągu trzech dni wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, w przypadku braku możliwości dokonania odczytu jego wskazań przez
upoważnionego przedstawiciela OSD – jeżeli układ ten znajduje się na terenie lub w
obiekcie będącym w posiadaniu Odbiorcy.
15. Poniesienia kosztów sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w następstwie
stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczeń układu pomiarowo-rozliczeniowego, chyba że
nastąpiło to z przyczyn, za które ZUD nie ponosi odpowiedzialności.
16. Umożliwienia OSD sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, którego ZUD jest właścicielem i poniesienia kosztów jego sprawdzenia w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działaniu.

Rozdział IX. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ DYSTRYBUCJI
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1.
2.

3.

4.

5.

§ 1.
Ustalanie należności z tytułu usług dystrybucji gazu ziemnego następuje zgodnie z
postanowieniami Taryfy.
ZUD zalicza się do grupy taryfowej ________ . ZUD w trakcie obowiązywania umowy
będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej zgodnie z zasadami określonymi w
Taryfie dla gazu ziemnego. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w
Taryfie dla gazu ziemnego, nie stanowi zmiany w umowie.
Jeżeli ze względu na przyjęty w Taryfie podział odbiorców na grupy taryfowe ZUD może
być dla danego miejsca dostarczania zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, to
ZUD ma prawo wyboru jednej z tych grup i może wystąpić do OSD o zmianę grupy
taryfowej. Zmiana grupy taryfowej następuje w drodze aneksu do Umowy.
W przypadku zmiany stawek opłat za usługę dystrybucyjną w trakcie okresu
rozliczeniowego nastąpi rozdzielenie zużycia oraz opłat proporcjonalnie do liczby dni
przed i po zmianie cen i obowiązujących stawek w oparciu o średniodobowe zużycie gazu
ZUD w tym okresie rozliczeniowym. Jednakże jeżeli zużycie gazu ziemnego wynika z
zapisu urządzenia rejestrującego przebieg godzinowego jego poboru, opłaty zależne od
ilości pobranego gazu ustala się proporcjonalnie do zużycia gazu ziemnego
zarejestrowanego przed i po zmianie stawek opłat.
OSD będzie informował ZUD o każdorazowej zmianie cen i stawek opłat określonych w
Taryfie dla paliw gazowych poprzez przesłanie mu nowych cen i stawek opłat,
niezwłocznie po ich zatwierdzeniu i ogłoszeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki. Nowe ceny i stawki opłat zostaną wprowadzone przez OSD nie wcześniej niż
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia nowej Taryfy dla paliw gazowych w Biuletynie
Urzędu Regulacji Energetyki.

§ 2.
Każdej ze stron przysługuje wynagrodzenie z tytułu gazu ziemnego przekazanego drugiej
stronie w ramach bilansowania ZUD.
2. Wynagrodzenie z tytułu bilansowania ZUD ustalane będzie na następujących zasadach:
a) W przypadku gdy suma ilości gazu ziemnego pobranego w punkcie wyjścia przez ZUD
była większa niż suma ilości gazu ziemnego zaalokowanego na rzecz tego ZUD
zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD w punkcie wejścia do systemu
dystrybucyjnego OSD - to ZUD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz OSD opłaty z
tytułu przekazanego ZUD gazu ziemnego w wysokości ustalonej na podstawie
ustalonej zgodnie z Taryfą - Ceny Referencyjnej Gazu obowiązującej w okresie, w
którym dokonywana była korekta alokacji rozliczeniowych oraz stwierdzonej różnicy
pomiędzy wskazanymi powyżej ilościami gazu ziemnego.
b) W przypadku gdy suma ilości gazu ziemnego pobranego w punkcie wyjścia przez ZUD
była mniejsza niż suma ilości gazu ziemnego zaalokowanego na rzecz ZUD w punkcie
wejścia do systemu dystrybucyjnego OSD - to OSD jest zobowiązany do uiszczenia na
rzecz ZUD opłaty z tytułu przekazanego OSD gazu ziemnego w wysokości ustalonej
na podstawie ustalonej zgodnie z Taryfą Ceny Referencyjnej Gazu obowiązującej w
okresie, w którym dokonywana była korekta alokacji rozliczeniowych oraz
stwierdzonej różnicy pomiędzy wskazanymi powyżej ilościami gazu ziemnego.
1.

Rozdział X. ROZLICZENIA FINANSOWE
§1
1. Rozliczenia za świadczone usługi dystrybucji będą dokonywane z uwzględnieniem
poniższych postanowień oraz zasad rozliczeń określonych w IRiESD.
2. Ilość gazu ziemnego, która będzie podstawą rozliczeń, ustalana będzie na podstawie
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku awarii układu pomiaroworozliczeniowego, lub w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań
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3.

4.

5.

6.

układu pomiarowo-rozliczeniowego – na zasadach określonych w rozporządzeniu
taryfowym.
Rozliczenia za pobrany gaz ziemny będą następować w jednostkach energii na podstawie
iloczynu wielkości zużycia tych paliw, ustalonej w jednostkach objętości, oraz
współczynnika konwersji określonego zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
Naliczanie należności za świadczone usługi dystrybucyjne odbywa się w okresach
miesięcznych w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez OSD. Faktura VAT jest
wystawiona w oparciu o:
a) odczyty wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego, o którym mowa w rozdz. IV,
b) stawki opłat, oraz zasady rozliczeń zawarte w aktualnie obowiązującej Taryfie.
c) Moc Umowną.
d) współczynniki konwersji stanowiące iloraz ciepła spalania 1 m3 gazu ziemnego i
liczby 3,6, ustalone na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa.
Należności za świadczone usługi dystrybucyjne będą regulowane przez ZUD przelewem
na rachunek bankowy OSD wskazany każdorazowo na fakturze, wg następujących zasad:
a) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT,
b) ZUD oświadcza, że jest płatnikiem VAT,
c) w przypadku opóźnienia w zapłacie przez ZUD, drugiej stronie przysługuje prawo
dochodzenia odsetek za opóźnienie w wysokości wynikającej z obowiązujących
przepisów.
Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień uznania rachunku bankowego OSD.

§ 2.
1. Prowadzenie rozliczeń z tytułu bilansowania ZUD odbywać się będzie na następujących
zasadach: w zależności od tego czy wystąpił przypadek określony w Rozdziale IX § 2 ust
2 lit "a" czy lit. "b" - OSD lub ZUD, do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu
miesiąca gazowego, wystawia fakturę zawierającą opłatę za przekazane odpowiednio
ZUD lub OSD - gazu ziemnego w ramach bilansowania ZUD. Faktura wystawiona będzie
na podstawie protokołu rozliczeniowego sporządzonego przez OSD i przekazanego ZUD w
terminie do 7 dnia następującego po zakończeniu danego miesiąca gazowego.
2. Wynagrodzenie z tytułu bilansowania ZUD będzie regulowane przez ZUD lub OSD
przelewem na rachunek bankowy drugiej strony wskazany każdorazowo na fakturze w
terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie dostarczona drugiej
stronie nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Za datę zapłaty uznawać
się będzie dzień uznania rachunku bankowego strony wystawiającej fakturę.

Rozdział XI. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PZD I WYPOWIEDZENIE PZD
1. Realizacja PZD ulega zakończeniu w następujących przypadkach:
a) z upływem ostatniego dnia terminu realizacji, wskazanego w PZD;
b) w drodze pisemnego porozumienia Stron;
c) z dniem rozwiązania Umowy;
d) z dniem zmiany sprzedawcy;
e) z upływem terminu wypowiedzenia PZD;
f) z dniem utraty mocy lub zaprzestania realizacji umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie usług przesyłania, o których mowa z Rozdziale I § 1 ust. 5;
2. ZUD może wypowiedzieć PZD w następujących przypadkach:
a) w przypadku niewykonywania przez OSD usługi dystrybucji przez okres kolejnych 30
dni;
b) w innych przypadkach naruszenia przez OSD istotnych postanowień IRiESD, Taryfy,
Umowy, PZD lub ZZZ i nieusunięcia ich skutków w odpowiednim terminie
uzgodnionym przez Strony;
c) w przypadku działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości
korzystania z usług dystrybucji na warunkach określonych w ZZZ, PZD, Umowie,
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Taryfie i w IRiESD, przez okres dłuższy niż 30 dni.
3. OSD może wypowiedzieć PZD w następujących przypadkach:
a) w przypadku naruszenia przez ZUD istotnych postanowień IRiESD, Taryfy, Umowy,
PZD lub ZZZ i nieusunięcia ich skutków w odpowiednim terminie;
b) w przypadku działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości
świadczenia usług dystrybucji na warunkach określonych w PZD, ZZZ, Umowie i w
IRiESD, przez okres dłuższy niż 30 dni;
c) jeżeli ZUD przestał spełniać którykolwiek z warunków technicznych lub finansowych
świadczenia usługi dystrybucji określonych w Umowie lub IRiESD;
d) w przypadku, gdy ZUD uniemożliwia dokonywanie odczytów wskazań układów
pomiarowych.
4. Strona uprawniona do wypowiedzenia PZD z przyczyn określonych powyżej, przekazuje
drugiej Stronie pisemnie uzasadnione zawiadomienie określające przyczyny i termin
rozwiązania PZD. Data rozwiązania PZD nie może być wcześniejsza niż 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Stronę takiego zawiadomienia. Do upływu tego
terminu Strony podejmą działania zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków
zaistnienia okoliczności uprawniających do wypowiedzenia PZD. Jeśli działania takie nie
przyniosą rezultatów, albo gdy ich osiągnięcie jest z przyczyn obiektywnych niemożliwe,
PZD ulega rozwiązaniu w dniu określonym w zawiadomieniu lub w innym terminie
uzgodnionym przez Strony.

Rozdział XII. PRZERWY I OGRANICZENIA W DOSTAWIE GAZU ZIEMNEGO
§1
1. OSD uprawniony jest do wstrzymania dostarczania gazu ziemnego bez uprzedzenia ZUD i
bez ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu u ZUD w
następujących przypadkach:
a) gdy w wyniku przeprowadzonej przez OSD kontroli stwierdzono, że nastąpił
nielegalny pobór gazu ziemnego;
b) gdy ZUD zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po
upływie terminu płatności.
2. OSD wstrzymuje dostarczanie gazu ziemnego bez uprzedzenia ZUD, gdy w wyniku
przeprowadzonej przez OSD kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u ZUD
stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.
3. OSD wstrzymuje również dostarczanie gazu ziemnego na żądanie sprzedawcy gazu
ziemnego, przy czym OSD nie jest zobowiązany do weryfikacji zasadności tego żądania.
Reklamacja jak również wszelkie roszczenia z tego tytułu ZUD jest zobowiązany kierować
bezpośrednio do sprzedawcy.
4. OSD wstrzymując dostarczanie gazu ziemnego w przypadkach, o których mowa w ust 1,
2 i 3 bez zbędnej zwłoki zawiadomi ZUD o wstrzymaniu dostarczania z podaniem
przyczyn.
5. OSD uprawniony jest do wstrzymania lub ograniczenia dostarczania gazu ziemnego po
uprzednim zawiadomieniu ZUD gdy ZUD dwukrotnie nie dopuści upoważnionego
przedstawiciela OSD do przeprowadzenia kontroli określonej w art. 6 ustawy Prawo
energetyczne.
6. Wznowienie dostarczania gazu ziemnego wstrzymanego w przypadkach, o których mowa
powyżej powinno nastąpić niezwłocznie po usunięciu przez ZUD przyczyn wstrzymania.
7. Wstrzymanie dostarczania gazu ziemnego nie oznacza utraty mocy przez Umowę i nie
zwalnia ZUD z obowiązku uiszczania opłat wynikających z Taryfy.
8. W uzasadnionych przypadkach OSD może ograniczyć dostarczanie gazu ziemnego do
ZUD. W przypadku niedostarczenia przez OSD umownych wielkości gazu ziemnego, w
szczególności w przypadku przerw lub zakłóceń wynikających z :
- awarii, zagrożenia wybuchem lub wybuchu,
- zagrożenia pożarem lub pożaru,
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- prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii,
- wykonywania planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych sieci,
- wykonywania prac związanych z przyłączaniem do sieci gazowej odbiorców,
- prac związanych ze zmianą rodzaju dostarczanego gazu ziemnego
opłata stała za świadczoną usługę dystrybucji ulega obniżeniu proporcjonalnie do
wielkości obniżenia mocy umownej i czasu trwania przerwy lub zakłócenia. Bonifikata nie
przysługuje, jeśli ZUD nie dostosował się do wprowadzonych ograniczeń.
9. W przypadku ograniczenia przez OSD Mocy Umownej z przyczyn innych niż wyżej
wymienione, a w szczególności z powodu doraźnego spadku ciśnienia w sieci (na
dopływie przed reduktorem) poniżej ciśnienia, o którym mowa w Umowie, OSD udziela
ZUD bonifikaty w opłacie stałej za usługę dystrybucji w wysokości proporcjonalnej do
wielkości i czasu trwania takiego ograniczenia. Bonifikata nie przysługuje, jeśli spadek
ciśnienia został spowodowany przez ZUD na skutek przekroczenia przez niego Mocy
Umownej.
10. Jeżeli ZUD, nie dostosował się do ograniczenia wprowadzonego przez OSD w związku z
prowadzonymi pracami przyłączeniowymi lub remontowo-konserwacyjnymi jest
zobowiązany do zapłaty opłaty obliczanej jako iloczyn mocy maksymalnej
zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym przez układ pomiarowo-rozliczeniowy ponad
moc wynikającą z ograniczenia, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i trzykrotnej stałej
stawki opłaty dystrybucyjnej, określonej w taryfie dla grupy taryfowej, do której ZUD jest
zakwalifikowany. Opłata nie jest naliczana w przypadku, gdy ZUD nie został
powiadomiony o ograniczeniach wprowadzonych OSD. Zapłata powyższej opłaty nie
wyłącza prawa OSD do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.

Rozdział XIII. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ZUD
1. OSD w zakresie standardów jakościowych obsługi ZUD:
1) przyjmuje od ZUD zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania gazu ziemnego;
2) udziela ZUD, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dystrybucji gazu, przerwanego z powodu awarii sieci dystrybucyjnej;
3) rozpatruje wnioski lub reklamacje ZUD w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku
lub zgłoszenia reklamacji, z wyłączeniem wniosków lub reklamacji wymagających
przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiarów, które są rozpatrywane w
terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów;
4) dokonuje sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowego, którego
OSD jest właścicielem, w terminie 14 dni;
5) przekazuje na żądanie ZUD układ pomiarowy, którego OSD jest właścicielem, do
badania laboratoryjnego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania;
6) umożliwia wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu
pomiarowego;
7) wydaje, na wniosek ZUD, po zakończeniu dostarczaniu gazu ziemnego oraz w
przypadku wymiany układu pomiarowego, dane identyfikujące ten układ;
8) udostępnia, na wniosek ZUD, dane pomiarowe na dzień zakończenia dostarczania
paliwa gazowego lub demontażu układu pomiarowego;
9) pokrywa koszty badań parametrów jakościowych paliwa gazowego których
obowiązek wynika z właściwych przepisów prawa, oraz nieodpłatnie udziela
informacji dotyczących rozliczeń oraz aktualnych taryf;
10)na wniosek ZUD, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych
gazu ziemnego dostarczanych z sieci gazowej, wykonując odpowiednie pomiary;
w przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w
przepisach prawa oraz w Umowie koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi ZUD na
zasadach określonych w Taryfie;
11) na wniosek ZUD, udziela bonifikat w przypadkach i w wysokości określonej w
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Taryfie.
2. Reklamacje ZUD powinien zgłosić najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.
3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dnia od daty jej
otrzymania.
4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną OSD niezwłocznie wystawi ZUD fakturę
korygującą.
5. Złożenie reklamacji faktury nie uprawnia ZUD, do opóźnienia płatności, zmniejszenia
kwoty płatności ani do jej odmowy.
6. W przypadku uznania reklamacji ZUD, OSD zalicza nadpłatę na poczet następnej
wystawionej przez OSD faktury, o ile ZUD nie zażąda jej zwrotu. Niedopłata jest
doliczana do pierwszej faktury za najbliższy okres rozliczeniowy.
7. Jeżeli pomiędzy ZUD a OSD wyniknie spór co do kwoty wystawionej faktury,
spowodowany różnicą w interpretacji postanowień Umowy lub sprzecznymi podstawami
naliczenia faktury, wówczas Strony dołożą starań w celu szybkiego wyjaśnienia
powstałego sporu.
8. Strony ustalają, że kwestie sporne dotyczące wystawionej faktury mogą być przedmiotem
sporu sądowego dopiero po wyczerpaniu trybu reklamacji.
9. Zaistnienie sporu nie zwalnia ZUD z obowiązku uiszczenia spornej kwoty. Rozliczenie
ostateczne następuje po osiągnięciu porozumienia co do spornych kwestii albo po
uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu.

Rozdział XIV. SIŁA WYŻSZA
1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko w
przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli
Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności i które
nastąpiły po zawarciu niniejszej Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub w
części.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu
okoliczności stanowiących siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla
Umowy.
3. Strona, która nie może wykonać swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z
powodu wystąpienia zdarzenia siły wyższej, powinna dołożyć wszelkich możliwych starań,
aby usunąć lub przezwyciężyć skutki takiego zdarzenia.

Rozdział XV. KONTROLE
1. Upoważnieni przedstawiciele OSD mają prawo wykonania kontroli legalności pobierania
gazu ziemnego, kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych
umów i prawidłowości rozliczeń, która to kontrola ma na celu w szczególności:
a) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiaroworozliczeniowych oraz rozliczeń zużycia gazu ziemnego, a w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości - wyjaśnienie przyczyn ich powstania,
b) ustalenie, czy miało miejsce pobieranie gazu ziemnego bez zawarcia umowy albo z
częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego,
c) sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej umowy, w szczególności zgodności
sposobu wykorzystywania gazu ziemnego z warunkami określonymi w umowie.
2. Przedstawicielom, o których mowa w ust. 1, po doręczeniu ZUD lub osobie przez niego
upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz po okazaniu legitymacji
służbowej, przysługuje w szczególności prawo:
a) dostępu do urządzeń technicznych i instalacji służącej do poboru lub wprowadzania
paliw gazowych;
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4.

5.
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b) żądania niezbędnych wyjaśnień ustnie lub w formie pisemnej w postaci papierowej;
c) wykonywania dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej;
d) wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą,
w tym sporządzania ich kopii;
e) przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowo-rozliczeniowych i instalacji
służących do poboru lub wprowadzania paliw gazowych;
a) przeprowadzania niezbędnych przeglądów urządzeń, będących własnością
przedsiębiorstwa energetycznego, wykonywania prac związanych z ich eksploatacją
lub naprawą oraz badań i pomiarów.
Kontrola obejmuje w szczególności:
a) oględziny układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich zabezpieczeń przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub zmianą wskazań oraz oględziny instalacji
służących do poboru lub wprowadzania paliw gazowych;
b) sprawdzenie prawidłowości wskazań poszczególnych układów pomiaroworozliczeniowych;
c) sprawdzenie właściwości metrologicznych układów pomiarowo-rozliczeniowych;
d) ocenę poprawności działania elementów układów pomiarowo-rozliczeniowych;
e) dokonanie badań i pomiarów w zakresie przedmiotu kontroli;
f) przeprowadzanie niezbędnych prac związanych z eksploatacją lub naprawą
układów
pomiarowo-rozliczeniowych
należących
do
przedsiębiorstwa
energetycznego;
g) zebranie i zabezpieczenie materiałów dotyczących naruszenia przez podmiot
posiadający zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym umowę w zakresie
dostarczania lub poboru paliw lub energii warunków tej umowy, w szczególności
warunków eksploatacji układów pomiarowo-rozliczeniowych, oraz prawidłowości
ich połączeń z instalacją i urządzeniami odbiorczymi.
W razie nieobecności ZUD albo jego organu uprawnionego do reprezentowania ZUD lub
osoby przez ZUD upoważnionej przedstawiciele, o których mowa ust. 1 i 2 mogą okazać
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową pracownikowi ZUD,
znajdującemu się obiekcie, w którym dokonywana jest kontrola lub przywołanemu
świadkowi. W takim przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie ZUD, nie później
niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli.
W związku z przeprowadzaną kontrolą ZUD jest zobowiązany w szczególności do:
a) umożliwienia wstępu upoważnionym przedstawicielom OSD, wraz z niezbędnym
sprzętem, na teren nieruchomości i do pomieszczeń ZUD w celu przeprowadzenia
kontroli określonej powyżej,
b) zapewnienia kontrolującym dostępu do urządzeń technicznych oraz wgląd do
dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą,
c) udzielenia kontrolującym niezbędnych wyjaśnień.
Przebieg przeprowadzonej kontroli przedstawiciele określeni w ust. 2 przedstawiają w
protokole kontroli.

Rozdział XVI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
wyłącznie w zakresie szkody rzeczywistej z wyłączeniem utraconych korzyści.
2. OSD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody:
a) spowodowane niewykonaniem Umowy przez ZUD,
b) spowodowane wstrzymaniem lub ograniczeniem dostarczania gazu ziemnego zgodnie
z treścią Umowy,
c) będące skutkiem przerw i ograniczeń w dostarczaniu gazu ziemnego spowodowanych
awarią sieci i urządzeń będących własnością ZUD,
d) będące skutkiem przerw w dostarczaniu gazu ziemnego powstałych na skutek
niezbędnych przełączeń przy zmianie konfiguracji sieci,
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e) będące skutkiem przerw i ograniczeń w dostarczaniu gazu ziemnego wprowadzonych
zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym w szczególności dokonanych przez
uprawniony organ państwowy,
f) będące skutkiem przerw i ograniczeń w dostarczaniu gazu ziemnego do ZUD
spowodowanych brakiem lub ograniczeniem w dostarczaniu gazu do sieci OSD, w
szczególności wskutek awarii sieci Operatora Systemu Przesyłowego,
g) powstałe z innych przyczyn niezawinionych przez OSD.
3. W przypadku, gdy wskutek wadliwego działania lub wadliwej eksploatacji urządzeń ZUD
- wystąpi awaria w sieci dystrybucyjnej OSD lub u innych odbiorców przyłączonych do tej
sieci - ZUD ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek powstałej awarii.

Rozdział XVII. WSPÓŁPRACA SŁUŻB EKSPLOATACYJNO-DYSPOZYTORSKICH
1. Strony będą się wzajemnie informowały o wszelkich okolicznościach mogących mieć lub
mających znaczenie dla prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej i jej
eksploatacji, prowadzenia rozliczeń, a także będą się niezwłocznie informowały o
wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, w tym
sieci, urządzeń lub instalacji oraz wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację
zobowiązań Stron wynikających z Umowy.
2. Do bieżących uzgodnień dotyczących dostarczania i odbioru gazu ziemnego upoważnieni
są:
a) ze strony ZUD: _________________ ;
b) ze strony OSD: ___________________.
3. Zmiana osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2 oraz ich danych teleadresowych,
możliwa jest po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony Umowy i nie wymaga aneksu
do Umowy.
4. Osoby określone w ust. 2 nie są upoważnione do zmiany Umowy, chyba że posiadają
odrębne pełnomocnictwo w tym zakresie.

Rozdział XVIII. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I WARUNKI JEJ
ROZWIĄZANIA
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, i zostaje zawarta na czas
nieoznaczony/oznaczony do dnia ____________,
2. Umowa traci moc, bez konieczności składania przez Strony oświadczeń woli, w
przypadku:
a) wygaśnięcia decyzji o wyznaczeniu OSD operatorem systemu dystrybucyjnego
b) wygaśnięcia lub cofnięcia OSD koncesji na prowadzenie działalności objętej umową
lub upływu terminu określonego w decyzji Prezesa URE nakazującej OSD prowadzenie
dalszej działalności pomimo wygaśnięcia koncesji,
c) utraty mocy zawartej przez OSD umowy przesyłowej z OSP, niezbędnej do
wykonywania Umowy.
3. Umowa może być rozwiązana:
a) w każdym czasie za porozumieniem Stron,
b) przez każdą ze Stron wskutek wypowiedzenia, z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec trzeciego pełnego miesiąca
kalendarzowego po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu,
c) przez OSD wskutek wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z chwilą utraty
przez ZUD tytułu prawnego do obiektów do których OSD będzie dostarczać gaz
ziemny na podstawie Umowy,
d) przez OSD wskutek wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
ZUD zwleka z zapłatą za świadczone usługi dystrybucji co najmniej 30 dni po upływie
terminu płatności,
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e) przez OSD wskutek wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, gdy ZUD nie
stosuje się do aktualnie obowiązującej IRiESD lub nie wykonuje innych obowiązków
określonych w Umowie lub w przepisach prawa, pomimo uprzedniego wyznaczenia
ZUD odpowiedniego, co najmniej 14-dniowego terminu do ich wykonania,
f) przez OSD wskutek wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
ZUD przestał spełniać którykolwiek z warunków określonych w IRiESD i uniemożliwia
to realizację Umowy,
g) przez OSD wskutek wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w razie uchybienia
przez ZUD terminowi do ustanowienia lub uzupełnienia zabezpieczenia we właściwej
formie oraz wysokości,
h) w innych przypadkach określonych w Umowie.
4. Wypowiedzenie Umowy lub jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Rozdział XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności
rozwiązać na drodze nieprocesowej w ramach dwustronnych negocjacji. Zdanie poprzednie
nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W przypadku skierowania sporu przez którąkolwiek ze
stron na drogę sądową spór ten rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby OSD lub siedziby
oddziału OSD, na którego obszarze działania była świadczona usługa dystrybucji, chyba że w
sprawie właściwy rzeczowo jest Prezes URE lub Koordynator do spraw negocjacji.

§2
1. ZUD nie jest uprawniony do przeniesienia obowiązków lub praw wynikających z
niniejszej umowy, w tym do zbywania jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu
wobec OSD, na rzecz osób trzecich, jak i do udzielenia osobie trzeciej pełnomocnictwa
(upoważnienia) inkasowego do ich dochodzenia, bez uprzedniej pisemnej zgody OSD,
pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie dokumenty wystawiane przez ZUD stwierdzające istnienie wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy muszą powoływać się na Umowę oraz musza zawierać
wzmiankę o zastrzeżeniu określonym w ust. 1.
3. Przeniesienie przez ZUD wierzytelności wynikających z Umowy - bez uprzedniej
pisemnej zgody OSD określonej w ust. 1, na podstawie dokumentu nie spełniającego
wymogów określonych w ust. 2 - powoduje zwolnienie OSD z długu i w konsekwencji
wierzytelność ta wygasa.
4. Strony wyłączają możliwość zaspokojenia zobowiązań ZUD wobec OSD wynikających z
Umowy poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących OSD wobec ZUD z
wierzytelnościami ZUD przysługującymi wobec OSD, nabytymi od osób trzecich.
§3
1. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień
poniżej.
2. W przypadku zmiany przepisów postanowień Taryfy, oraz IRIESD, na które powołuje
się Umowa, ulegają automatycznie zmianie odpowiednie postanowienia Umowy bez
potrzeby stosowania aneksów, co nie wyklucza obowiązku Stron do zawarcia aneksu do
Umowy w celu usunięcia lub zmiany nieaktualnych postanowień Umowy. Jednakże:
a) Taryfa OSD, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz jest ogłaszana w
Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki wchodzi w życie w terminie określonym
przez OSD w granicach przewidzianych w ustawie – Prawo energetyczne. O
wprowadzeniu nowej Taryfy – OSD powiadomi także ZUD - pisemnie przesyłając
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mu Taryfę lub wyciąg z jej treści w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od daty
wejścia w życie nowej Taryfy. W takim przypadku ZUD przysługuje prawo
rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o wprowadzeniu
do stosowania nowej lub zmienionej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenie, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie Umowy nie
zwalnia ZUD z obowiązku stosowania Taryfy w nowym lub zmienionym brzmieniu
w okresie wypowiedzenia.
b) IRIESD wchodzi w życie od momentu jej zamieszczenia na stronie internetowej
OSD
http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii/paliwagazowe.html oraz udostępnienia w siedzibie OSD do publicznego wglądu, chyba że
z treści IRiESD wynikać będzie inna data. OSD nie jest zobowiązany do odrębnego
informowania o wprowadzeniu nowej IRiESD lub zmianach w IRiESD ani do
przesyłania ZUD IRiESD w formie pisemnej. W takim przypadku ZUD przysługuje
prawo rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia nowej lub
zmienionej IRiESD na stronie internetowej OSD, z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenie, ze skutkiem na koniec miesiąca. Jeżeli okres
wypowiedzenia zakończy się po wejściu w życie nowej lub zmienionej IRiESD wypowiedzenie Umowy nie zwalnia ZUD z obowiązku stosowania IRiESD w nowym
lub zmienionym brzmieniu w okresie wypowiedzenia.
3. Aneksu do Umowy nie sporządza się także w przypadku zmiany adresu
korespondencyjnego lub bankowego, a w tym wypadku wystarczy pisemne
powiadomienie drugiej Strony. Ponadto aneksu nie sporządza się w przypadku zmiany
polegającej na wymianie układu pomiarowo-rozliczeniowego w całości lub części, która
musi być obustronnie potwierdzona w Protokole odbioru układu pomiaroworozliczeniowego.
4. Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy mające wpływ na wykonanie Umowy
przez Przedsiębiorstwo energetyczne muszą być poprzedzone zmianą zapisów Umowy
w formie aneksu, pod rygorem zwolnienia Dostawcy z odpowiedzialności za wszelkie
szkody powstałe z tego tytułu.
5. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne lub
nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych jej
postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub
nieskuteczne postanowienia takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w
swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Umowy. Dotyczy to
również sytuacji, gdy w Umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie Umowy
okaże się niewykonalne.
§4
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, jeden egzemplarz dla ZUD oraz jeden egzemplarz dla OSD. Wszystkie
załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
2. OSD i ZUD są zobowiązani do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach
mających wpływ na ich status prawny.
3. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków w zakresie poufności na
zasadach określonych w IRiESD. OSD jest uprawniony do przekazywania OSP informacji
związanych z realizacją Umowy w zakresie określonym w IRiESD oraz IRiESP.
4. Zawiadomienia oraz korespondencja, wymagana Umową, oraz wszelkie oświadczenia
związane z Umową będą kierowane na adresy wskazane w nagłówku Umowy, chyba, że
Strona poinformuje drugą stronę na piśmie (pod rygorem nieważności) o zmianie
swojego adresu. Jednakże OSD ma prawo dokonywać wszelkich doręczeń do ZUD pod
adres, w którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego o którym mowa w
Rozdziale V Umowy..
5. Każdy przypadek odmowy przyjęcia przesyłki pod adresem, w którym znajduje się
miejsce dostarczania gazu ziemnego - przez osoby przebywające w tym lokalu za zgodą
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ZUD - będzie traktowany jako skuteczne doręczenie do ZUD, na podstawie stosownego
protokołu odmowy przyjęcia przesyłki - sporządzonego przez OSD.

Załącznik: opis układu pomiarowo-rozliczeniowego.

OSD :

ZUD:

1. ………………………….

1. ………………………….

2. ………………………….

2. ………………………….
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