
UMOWA NR ………… 
O ŚWIADCZENIU USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

1 
 

  

zawarta w dniu………………... w …………….………, pomiędzy: 

 

G.EN.GAZ ENERGIA sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000490202, NIP 669-050-27-73, REGON 330017284, Kapitał 

Zakładowy: 158.167.550,00 złotych, reprezentowaną przez: 

 

1. …………………………………………………  

 

2. …………………………………………………  

zwaną dalej „Operatorem Systemu Dystrybucyjnego” lub „OSD”,  

 

a  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………………  

 

2. …………………………………………………  

zwanym dalej „Zleceniodawcą Usługi Dystrybucji” lub „ZUD”,  

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami" lub każda oddzielnie „Stroną" 

 

o następującej treści: 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.   Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest świadczenie usługi dystrybucji paliwa 

gazowego przez OSD na rzecz ZUD.  

1.2.   Strony zobowiązują się do stosowania IRiESD oraz Taryfy. Szczegółowe zobowiązania OSD 

określają IRiESD oraz Taryfa. ZUD podpisując Umowę potwierdza, iż została mu doręczona 

aktualnie obowiązująca IRiESD i Taryfa oraz że zapoznał się z ich treścią. IRiESD i Taryfa 

stanowią odpowiednio Załączniki nr 4 i 5 do Umowy.  

1.3.   Umowa ma charakter ramowy. OSD świadczy usługi dystrybucji na rzecz ZUD każdorazowo na 

podstawie obowiązującego Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD), zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz IRiESD. 

1.4.   Wszelkie pojęcia i skróty używane w Umowie mają takie samo znaczenie jak pojęcia i skróty 

zdefiniowane w IRiESD i Taryfie. 
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1.5.   Integralną częścią Umowy są Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa 

gazowego (dalej: „OWU”) stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy. 

1.6.   OSD zobowiązuje się świadczyć na rzecz ZUD usługę dystrybucji paliwa gazowego:  

1.6.1. w następujących punktach wejścia do systemu OSD: 

 

• …………………………………….…….. ID……………….. 

• …………………………………….…….. ID……………….. 

• ……………………………………….….. ID……………….. 

• …………………………………….…….. ID……………….. 

• …………………………………….…….. ID……………….. 

• …………………………………….…….. ID……………….. 

 

2. OŚWIADCZENIA ZUD 

2.1.   ZUD oświadcza, iż: 

2.1.1. Umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez ZUD działalnością gospodarczą,  

2.1.2. posiada wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami aktów 

korporacyjnych ZUD, zgody i zezwolenia na zawarcie Umowy, 

2.1.3. zapewnia dostarczanie paliwa gazowego do punktu wejścia zasilającego obszar 

dystrybucyjny, w którym zamierza zlecać świadczenie usług dystrybucji. 

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

3.1.   Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.  

3.2.   Rozpoczęcie świadczenia przez OSD usługi dystrybucji paliwa gazowego na podstawie Umowy 

następuje w terminie określonym w pierwszym obowiązującym PZD, jednak nie wcześniej niż po 

spełnieniu warunków finansowych wskazanych w OWU. 

4. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY 

4.1.   Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga dla swej 

ważności pisemnej zgody drugiej Strony. Zastrzeżenie to nie dotyczy przelewu wierzytelności 

pieniężnej.  

5. WYMIANA INFORMACJI 

5.1.   Zakres, format i tryb wymiany informacji pomiędzy Stronami określa IRiESD.  

5.2.   Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie doręczana: 

5.2.1.  Przesyłką kurierską, przez posłańca lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru na adresy Stron podane poniżej: 

OSD:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….........................................

........................................................................................... 
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ZUD:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….........................................

..........................................................................................., lub 

5.2.2.  Drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane poniżej, przy użyciu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego: 

OSD: .............................................................................. 

ZUD: .............................................................................., 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentu przekazanego w 

formie pisemnej i elektronicznej, wiążące dla Stron są postanowienia dokumentu przekazanego 

w formie pisemnej.  

5.3.   O ile IRiESD nie przewiduje innego terminu, Strony ustalają czternastodniowy (14) termin 

udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję, liczony od dnia jej otrzymania przez 

adresata, chyba że Umowa, IRiESD, OWU lub Taryfa stanowią inaczej. 

5.4.   Osobami upoważnionymi do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy, bez 

prawa wprowadzania zmian do Umowy są osoby wymienione w Załączniku nr 9.  

5.5.   Warunki współpracy służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych Stron wraz z danymi do kontaktu 

operacyjnego tych służb określa Załącznik nr 10. 

5.6.   Zmiana osób, o których mowa w pkt 5.4 i pkt 5.5 będzie następowała za powiadomieniem drugiej 

Strony dokonanym zgodnie z reprezentacją Strony przesłanym w formie pisemnej na adres Strony 

określony w Umowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Strony 

wskazany w Umowie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i nie wymaga aneksu 

do Umowy.  

5.7.   W trakcie trwania Umowy, każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie 

danych, o których mowa w pkt 5.2, pkt 5.4 i pkt 5.5. w formie pisemnej na adres Strony określony 

w Umowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Strony wskazany w 

Umowie, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zmiana tych danych nie wymaga 

zawarcia aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.  

5.8.   ZUD upoważnia OSD do przekazywania OSW informacji związanych z realizacją Umowy w 

zakresie określonym w IRiESD.  

5.9.   Strony będą się wzajemnie informowały o wszelkich okolicznościach mogących mieć znaczenie 

dla prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej i jej eksploatacji oraz 

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.  

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ 

6.1.   Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych na 

zasadach określonych w OWU oraz poufności na zasadach określonych w IRiESD. 

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1.   Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

7.2.   Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za 

nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie w mocy. W 

przypadku postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony podejmą negocjacje w 

dobrej wierze, w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami 

alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.  
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7.3.   Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

Niniejsze postanowienia nie dotyczą zmian w Taryfie, OWU oraz zmian IRiESD.  

7.4.   Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.  

7.5.   Umowa została sporządzona w dwóch (2) egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.  

 

OSD        ZUD 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1 - Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: 

•    odpisu z rejestru przedsiębiorców OSD;  

• pełnomocnictwa potwierdzającego prawo osób podpisujących Umowę do 

reprezentowania i zaciągania zobowiązań; 

•   odpisu koncesji OSD. 

Załącznik nr 2 - Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: 

• odpisu z rejestru przedsiębiorców ZUD; 

• pełnomocnictwa potwierdzającego prawo osób podpisujących Umowę do 

reprezentowania i zaciągania zobowiązań; 

• decyzji o nadaniu numeru REGON; 

• decyzji o nadaniu numeru NIP; 

• odpisu poświadczonej za zgodność z oryginałem koncesji ZUD albo oświadczenia 

podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania ZUD, iż działalność 

wykonywana przez ZUD nie wymaga koncesji przewidzianej Ustawą Prawo 

energetyczne.  

 

Załącznik nr 3  –  Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego 

Załącznik nr 4  –  IRiESD OSD  

Załącznik nr 5  –  Taryfa OSD 

Załącznik nr 6  –  Dowód ustanowienia zabezpieczenia finansowego przez ZUD 

Załącznik nr 7  –  Informacja o planowanych do przekazania do dystrybucji ilościach paliwa gazowego 

Załącznik nr 8  –  PZD i ZZZ 

Załącznik nr 9 –  Osoby upoważnione do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją Umowy, 

bez prawa wprowadzania zmian do Umowy 

Załącznik nr 10 – Warunki współpracy służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych Stron wraz z danymi do 

kontaktu operacyjnego tych służb  

Załącznik nr 11 – Okresy bilansowe dla poszczególnych obszarów dystrybucyjnych, z wyłączeniem obszaru 

dystrybucyjnego zasilanego z systemu przesyłowego 


