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Umowa Nr        /……… 

o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) 

 

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

 

CHEMAR S.A., z siedzibą w Kielcach, (25-663), przy ul. Olszewskiego 6, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146925, o kapitale 

Akcyjnym w wysokości 22 500 000,00 PLN (opłacony w całości), NIP 6570311214, REGON 

290514300, 

reprezentowaną przez: 

1.………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Operatorem Systemu Dystrybucyjnego”, „OSD” lub „Stroną” 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Zleceniodawcą Usługi Dystrybucyjnej”, „ZUD” lub „Stroną” 

 

Umowa uwzględnia n/w uregulowania : 

1) Decyzja administracyjna wydana w dniu 25 listopada 2001 r przez Prezesa URE. Na jej 

podstawie Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję nr PPG/65/9902/W/2/2001/AS z dnia 

25.11 2001r. z późniejszą zmianą DPG/65-ZTO/9902/W/OŁO/2010/JG/907 z dnia 

11.08.2010 r. potwierdzonych decyzjami Prezesa URE, nabyło uprawnienia do 

prowadzenia działalności gospodarczej „na dystrybucję paliw gazowych” własnymi 

sieciami na obszarze miasta Kielce, na terenie zakładu i bliskim jego 

sąsiedztwie. Koncesja obowiązuje do dn. 31.12.2030r.   

2) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) udzielił OSDg koncesji na dystrybucję paliwa 

gazowego oraz wyznaczył operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na obszarze 

wskazanym powyższej. 

3) Na podstawie zapisów opracowanej „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej” OSDg (IRIESDg), zatwierdzonej Uchwałą Zarządu CHEMAR S.A., OSD 

opracował „Taryfę dla usług dystrybucji paliwa gazowego wysokometanowego” i po 

zatwierdzeniu przez Prezesa URE, wdrożył do stosowania. 

4) Zgodnie z pkt. 11.2.3 oraz 11.2.4 IRiESDg, w celu zapewnienia jednolitego 

i niedyskryminacyjnego traktowania Użytkowników systemu dystrybucyjnego, OSDg 

zawiera z ZUD Umowy dystrybucyjne. 

5) Uwzględniając powyższe okoliczności, świadczenie usługi Dystrybucji przez OSDg na 

rzecz ZUD wymaga zawarcia pomiędzy Stronami niniejszej umowy o świadczenie usługi 

dystrybucji paliwa gazowego wysokometanowego. 

 

http://www.chemar.com.pl/download/gaz_koncesja_przesyl_i_dystrybucja_2001-11-23.pdf
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Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY, STOSUNEK UMOWY DO TARYFY ORAZ IRiESD, 

OŚWIADCZENIA STRON 

1.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad świadczenia przez OSDg na rzecz 

ZUD usług Dystrybucji Paliwa gazowego Systemem dystrybucyjnym OSDg. 

1.2. Prawa i obowiązki Stron oraz zasady świadczenia usługi Dystrybucji określone 

są w Umowie, Ogólnych warunkach umowy (zwanych dalej OWU) stanowiących 

Załącznik nr 1 do Umowy, a także w Regulaminie ustanawiania zabezpieczeń 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy (Regulamin zabezpieczeń) oraz 

w IRiESDg i w Taryfie. W dniu zawarcia Umowy obowiązuje Regulamin 

zabezpieczeń przyjęty przez OSDg., a także IRiESDg zatwierdzona Uchwałą 

Zarządu CHEMAR S.A. nr 1322 z dnia 26.01.2017 r. oraz aktualna „Taryfa  dla 

usług dystrybucji paliwa gazowego wysokometanowego” zatwierdzona decyzją 

Prezesa URE, udostępnione na stronie internetowej OSDg. ZUD podpisując 

Umowę oświadcza, iż zapoznał się z treścią obowiązującego Regulaminu 

zabezpieczeń, a także IRiESDg oraz Taryfy i akceptuje ich postanowienia jako 

integralne części Umowy oraz zobowiązuje się je stosować. Wszelkie zmiany 

IRiESDg oraz Taryfy, po ich zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz wprowadzeniu 

przez OSDg do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

obowiązują Strony bez konieczności zmiany Umowy. 

1.3. Zgodnie z IRIESDg, niniejsza Umowa ma charakter umowy ramowej, co 

w szczególności oznacza, że OSDg będzie świadczyć usługi Dystrybucji na rzecz 

ZUD każdorazowo na podstawie Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) 

złożonego przez ZUD zgodnie z postanowieniami Umowy, OWU oraz IRiESDg. 

Prawidłowe złożenie PZD przez ZUD skutkować będzie powstaniem zobowiązania 

OSDg do świadczenia usługi Dystrybucji na rzecz ZUD, oraz zobowiązaniem ZUD 

do przekazania paliwa gazowego OSDg i odbioru paliwa gazowego od OSDg, 

w celu umożliwienia OSDg świadczenia usługi Dystrybucji. Usługi  Dystrybucji 

na rzecz ZUD na podstawie Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji niezależnie 

od powyższego będą realizowane przez Operatora OSDg w przypadku istnienia 

warunków technicznych  ich realizacji w tym posiadania przez stronę zobowiazaną 

sprawnych układów pomiarowych o parametrach określonych w 

IRiESDg.Prawidlowo złożone PZD przez ZUD skutkować będzie przedlożeniem 

przez Operatora OSDg  umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego . 

Umowa o świadczenie usług dystrybucji na podstawie PZD  winna być przekazana 

przez OSDg do ZUD w terminie 7 dni roboczych przed planowaną zmianą 

sprzedawcy i planowanym terminem odbioru paliwa gazowego przez ZUD. Nie 

podpisanie umowy dystrybucyjnej jak w zdaniu poprzednim przez ZUD w terminie 

3 dni roboczych od daty jej przekazania do ZUD powoduje przerwanie procedury 

zmiany sprzedawcy. 

1.4. ZUD oświadcza, że: 

1.4.1. posiada umowę o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych zawartą 

z OSP, lub że umowa taka zostanie przez niego zawarta do dnia 

rozpoczęcia świadczenia usług Dystrybucji przez OSDg; 

1.4.2. Umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez ZUD działalnością 

gospodarczą; 

1.4.3. posiada wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz 
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postanowieniami aktów korporacyjnych ZUD zgody i zezwolenia 

na zawarcie Umowy. 

 

2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

2.1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, przy czym niezależnie od okresu, 

na jaki Umowa została zawarta, Umowa ulega rozwiązaniu lub wygasa 

w przypadkach określonych postanowieniami Rozdziału X OWU. 

2.2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Dystrybucji nastąpi w terminie określonym w 

pierwszym Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji (PZD) złożonym przez ZUD 

i przyjętym do realizacji przez OSDg zgodnie z IRiESDg oraz Umową, jednakże 

nie wcześniej niż po spełnieniu przez ZUD warunków finansowych zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń oraz warunków technicznych 

niezbędnych do świadczenia usługi dystrybucji gazu. 

 

3. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

3.1. Strony ustalają, że przed rozpoczęciem świadczenia usług Dystrybucji, ZUD 

udzieli OSDg zabezpieczenia finansowego zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie zabezpieczeń. 

3.2. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń, ZUD zobowiązuje się 

do udzielenia OSDg zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej 

 

4. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY 

Przeniesienie przez Stronę jej praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę 

trzecią wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

Zastrzeżenie to nie dotyczy przelewu wierzytelności pieniężnej, jak również nie 

dotyczy sprzedaży lub udostępnienia przez OSDg innym podmiotom niewykorzystanej 

przez ZUD przepustowości na zasadach określonych w IRiESDg. 

 

5. ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH 

5.1. Kwestie sporne dotyczące realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać w pierwszej 

kolejności w drodze negocjacji. 

5.2. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego jakości lub ilości przekazywanego do 

Dystrybucji lub odbieranego z Systemu dystrybucyjnego OSDg Paliwa gazowego, 

nierozwiązanego w drodze negocjacji, Strony, za obopólną zgodą, mogą zwrócić 

się o opinię dotyczącą przedmiotu sporu do wybranego przez Stronę zgłaszającą 

reklamację laboratorium badawczego lub pomiarowego posiadającego akredytację 

udzieloną lub uznaną przez krajową jednostkę akredytującą według ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138, poz. 935 ze zm.). Opinia ta jest wiążąca dla Stron. Koszty tego badania 

pokrywa Strona, której stanowisko nie zostanie potwierdzone. 

5.3. Jeżeli w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia wezwania do rozpoczęcia 

negocjacji, lub w innym uzgodnionym terminie Strony nie dojdą do porozumienia, 

wówczas sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny, 

w miejscowości  siedziby działania Operatora świadczącego usługę Dystrybucji, 

chyba że sprawa będzie należała do kompetencji Prezesa URE. 

 

6. WYMIANA INFORMACJI 

6.1. Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie doręczana na adresy Stron 
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podane w Załączniku nr 4 do Umowy, listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską, przez posłańca, faksem . 

6.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentu przekazanego 

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

przekazanego w formie pisemnej. 

6.3. Strony uzgadniają, że odpowiedzi na pisma Stron dotyczące realizacji Umowy 

będą udzielane nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia 

pisma, chyba że Umowa, OWU, IRIESDg lub Taryfa stanowi inaczej. 

6.4. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń związanych z realizacją 

Umowy innych niż przekazywanie danych dyspozytorskich, jednakże bez prawa 

wprowadzania zmian do Umowy, są osoby wymienione w Załączniku nr 4 do 

Umowy. 

6.5. Dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych określa 

Załącznik nr 5 do Umowy, 

6.6. Procedurę wymiany pomiędzy OSDg i ZUD informacji i danych dotyczących 

Punktów wyjścia w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy określa Załącznik 

nr 6 do Umowy. 

6.7. W trakcie trwania Umowy, każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą 

Stronę o zmianie danych, o których mowa w pkt 6.1,6.4 i 6.5. Zmiana tych danych 

nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. 

6.8. ZUD upoważnia OSDg do przekazywania OSW informacji związanych z realizacją 

Umowy w zakresie określonym w IRiESDg. 

6.9. Strony będą się wzajemnie informowały o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć 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. 

 

7. POUFNOŚĆ 

Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków w zakresie poufności na  

zasadach określonych w IRiESDg. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. 0W zakresie nieuregulowanym w Umowie lub w OWU, zasady odpowiedzialności 

Stron, w tym wysokości opłat i bonifikat za niedotrzymanie parametrów 

jakościowych Paliw gazowych lub za niedotrzymanie parametrów jakościowych 

obsługi ZUD, określone są postanowieniami IRiESDg oraz Taryfy. Żadna ze Stron 

nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony na podstawie Umowy 

za utracone korzyści. 

8.2. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IX OWU oraz innych postanowień 

Umowy lub OWU zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

8.3. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. 

8.4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.  

8.5. Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze Stron. 
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9. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY( do 

uzgodnienia między stronami) 

9.1. Załącznik nr 1. Ogólne warunki umowy (OWU) 

9.2. Załącznik nr 2. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń 

9.3. Załącznik nr 3. Warunki dostarczania i odbioru Paliwa gazowego w punktach 

wyjścia obowiązujące w Umowach kompleksowych 

9.4. Załącznik nr 4. Osoby uprawnione do przekazywania informacji o zmianach 

danych nie wymagających Aneksów do Umowy 

9.5. Załącznik nr 5. Dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i 

eksploatacyjnych 

9.6. Załącznik nr 6. Obsługa Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD) i zasady wymiany 

danych pomiędzy OSDg a ZUD 

 

OSD        ZUD 
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Załącznik nr 1 
 
 

DO UMOWY 
O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

 
 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU) 
 

obowiązujące od dnia ………………………………………  
 

I. Informacje ogólne 
 
1. Niniejsze Ogólne warunki umowy (Ogólne warunki umowy lub OWU) stanowią 

integralną część Umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego (Umowa), i 
określają zasady świadczenia usługi Dystrybucji przez OSD, w zakresie 
nieuregulowanym w Umowie. 

2. Z wyjątkiem zwrotów lub skrótów zdefiniowanych odrębnie w Umowie lub w OWU, 
wszelkie zwroty pisane w Umowie lub w OWU z dużej litery oraz skróty używane w 
Umowie lub w OWU mają takie samo znaczenie jak zwroty i skróty zdefiniowane w 
IRiESDg lub w Taryfie. W przypadku różnic pomiędzy definicjami zawartymi w IRiESDg i 
Taryfie, stosuje się definicje zawarte w IRiESDg. 

3. Niniejsze Ogólne warunki umowy stanowią wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 
2320 ze zm.). 

 
II. Ogólne zasady świadczenia usługi Dystrybucji oraz usługi bilansowania. 

 
1. Usługa Dystrybucji świadczona jest przez OSDg od Punktów wejścia do Punktów 

wyjścia przypisanych do Obszaru dystrybucyjnego określonego w koncesji i  IRiESDg. 
2. Na podstawie Umowy ZUD może zlecać OSDg świadczenie usługi Dystrybucji,  poprzez 

złożenie Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) do OSDg . 
3. Wzory obowiązujących formularzy PZD oraz Zbiorczych Zgłoszeń Zapotrzebowania 

(ZZZ), znajdują się na stronie internetowej OSDg. 
4. PZD oraz ZZZ składane są przez ZUD w miejscu świadczenia usługi Dystrybucji 

ustalone w oparciu o fizyczną lokalizację Punktu wyjścia, do którego świadczona będzie 
usługa Dystrybucji. Szczegółowe zasady składania PZD uregulowane są w OWU, a w 
zakresie Nieuregulowanym w OWU zasady składania PZD określone są w IRiESDg.  

5. Zgodnie z zasadami określonymi w IRiESDg, OSD bilansuje ZUD w obszarze 
dystrybucyjnym gazu wysokometanowego typ E  Zasady bilansowania ZUD oraz 
prowadzenia rozliczeń z tytułu bilansowania ZUD określone są w OWU i IRiESDg. 

 
III. Podstawowe obowiązki OSDg 

 

1. OSDg w  zakresie i na warunkach określonych w Umowie, OWU, IRiESDg oraz Taryfie, 
OSDg zobowiązuje się w szczególności do: 
1.1. świadczenia usługi Dystrybucji Paliwa gazowego na podstawie PZD złożonego 

przez ZUD, przy czym usługa Dystrybucji Paliwa gazowego na podstawie PZDW 
złożonego przez ZUD zgodnie z postanowieniami IRiESDg jest świadczona pod 
warunkiem zamówienia przez OSDW i przydzielenia OSDW w MFPWYOSDW, 
do którego ma być dystrybuowane Paliwo gazowe na podstawie tego PZDW, 
Mocy umownej w zakresie pozwalającym na realizację tego PZDW. Ilości Paliwa 
gazowego oraz Moc umowna określona będzie przez ZUD w PZD, które będą 
przesyłane przez ZUD na adres OSDg wskazany w Umowie, do Punktu wyjścia, 
stosownie z zapisem postanowień Rozdziału II pkt. 2, z zastrzeżeniem zdania 
następnego. W ramach PZDW ZUD określa ilość Paliwa gazowego jaka będzie 
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dystrybuowana do MFPWYOSDW; 
1.2. utrzymywania parametrów jakościowych Paliwa gazowego zgodnie z 

postanowieniami IRiESDg; 
1.3. niezwłocznego informowania ZUD o wszelkich okolicznościach mających wpływ 

na realizację zobowiązań Stron określonych Umową. 
 
 

IV. Podstawowe obowiązki ZUD 
 
1. W zakresie i na warunkach określonych w Umowie, OWU, IRiESDg oraz Taryfie, ZUD 

zobowiązuje się w szczególności do: 
1.1. dokonywania terminowych płatności z tytułu świadczonych usług Dystrybucji, 

oraz innych płatności, do których ZUD jest zobowiązany na podstawie IRiESDg, 
Taryfy, Umowy lub OWU; 

1.2. przekazywania Paliwa gazowego do Dystrybucji w Punktach wejścia (miejscach 
fizycznego dostarczania) o jakości określonej w IRiESDg oraz w ilości 
określonych w PZD lub ZZZ, lub 

1.3. posiadania statusu Zleceniodawcy Usługi Przesyłania (ZUP) i dysponowania 
zdolnościami w punkcie wyjścia z systemu przesyłowego do Systemu 
dystrybucyjnego, zgodnie z postanowieniami IRiESP, umożliwiającym 
dostarczenie Paliwa gazowego odbiorcom ZUD w ramach Obszaru 
dystrybucyjnego E; 

1.4. dysponowania możliwością odbioru Paliwa gazowego w MFPWY OSDW gdy 
Usługa Dystrybucji Paliwa gazowego świadczona jest na podstawie PZDW; 

1.5. odbierania z Systemu dystrybucyjnego w Punktach wyjścia Obszaru 
dystrybucyjnego Paliwa gazowego o jakości określonej w IRiESDg oraz w 
ilościach określonych w PZD lub ZZZ; 

1.6. składania PZD lub ZZZ na zasadach określonych w Umowie, OWU i w IRiESDg; 
1.7. niezwłocznego informowania OSDg o wszelkich okolicznościach mających wpływ 

na realizację zobowiązań Stron określonych Umową; 
1.8. przekazywania, na żądanie OSDg, informacji niezbędnych dla realizacji niniejszej 

Umowy, w szczególności informacji niezbędnych dla rozpatrzenia złożonego 
przez ZUD   PZD, a także realizacji oraz zakończenia realizacji PZD; 

1.9.  złożenia zabezpieczenia finansowego na zasadach określonych w Regulaminie 
zabezpieczeń stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. W odniesieniu do obowiązków, o których mowa w pkt 1.3 i 1.4, ZUD zobowiązuje się 
w szczególności do posiadania ważnej umowy o świadczenie usług przesyłania z OSP 
przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, jak również do zamawiania u OSP 
usług w zakresie umożliwiającym OSDg realizację niniejszej Umowy, oraz do 
wykonywania obowiązków ciążących na ZUD na podstawie IRiESP i obowiązujących 
przepisów prawa, w zakresie w jakim wykonywanie tych obowiązków jest niezbędne dla 
realizacji niniejszej Umowy. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia 
umowy wiążącej ZUD z OSP, ZUD zobowiązuje się poinformować niezwłocznie OSDg o 
tym fakcie na piśmie. OSDg nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji 
niniejszej Umowy w całości lub części w zakresie, w jakim spowodowane to zostało 
brakiem prawa do korzystania przez ZUD ze zdolności przesyłowej w punkcie 
wskazanym w pkt 1.3 i 1.4 powyżej, a także ograniczeniem uprawnienia ZUD 
do korzystania z tej zdolności, lub niewykonywaniem przez ZUD jego obowiązków 
wynikających z umowy z OSP lub z IRiESP. 

3. W odniesieniu do obowiązku, o którym mowa w pkt 1.5, ZUD zobowiązuje się w  
szczególności do: 3.1 posiadania ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji 
zawartej z OSDW oraz zamawiania u OSDW usług w zakresie umożliwiającym OSDg 
realizację niniejszej Umowy, lub 3.2 posiadania ważnej umowy sprzedaży Paliwa 
gazowego w MFPWYOSD, zawartej z podmiotem dysponującym możliwością 
wprowadzenia Paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego OSDW. 

4. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia umów, o których mowa w pkt 
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3, ZUD zobowiązuje się poinformować niezwłocznie OSDg o tym fakcie na piśmie. OSDg 
nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji niniejszej Umowy w całości 
lub części, w przypadku gdy nastąpi ono na skutek braku zapewnienia przez ZUD 
możliwości odbioru Paliwa gazowego w MFPWYOSDW. 

5. ZUD zobowiązuje się do zamieszczania w Umowach kompleksowych lub umowach 
sprzedaży Paliwa gazowego zawieranych przez ZUD z Odbiorcami postanowień, 
umożliwiających OSDg świadczenie usług Dystrybucji do Odbiorców ZUD, a w 
szczególności wymogów OSDg dotyczących warunków dostarczania i odbioru Paliwa 
gazowego w Punktach wyjścia zlokalizowanych u Odbiorców ZUD. Postanowienia i 
wymogi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, określone są w Załączniku nr 3 do 
Umowy. 

 
V. Zasady zgłaszania PZD do realizacji, zamawiania Mocy umownej oraz deklaracje 
ilości 

 
1. Wykaz Punktów wejścia oraz Punktów wyjścia, ilości Paliwa gazowego, Moce umowne 

dotyczące tych punktów określone będą przez ZUD wPZD lub ZZZ, składanym przez 
ZUD na dany rok  zgodnie z IRiESDg.  

2. Zasady ustalania i zmiany zamówionej Mocy umownej w danym Punkcie wyjścia w 
Obszarze dystrybucyjnym określone zostały w Taryfie ,OWU oraz w IRiESDg, z 
zastrzeżeniem pkt. 3 i 5. 

3. ZUD składa zamówienie Mocy umownej na kolejny Rok obowiązywania taryfy OSDg w 
formie pisemnej dla Punktów wyjścia WR na formularzu ZZZ oraz zgodnie z zasadami 
określonymi w OWU ,IRiESDg oraz w Taryfie. 

4. Dla Punktów wyjścia, które zostały przyłączone do Systemu dystrybucyjnego w trakcie  
trwania Roku obowiązywania taryfy OSDg, PZD składane jest przez ZUD do OSDg nie 
później niż czternaście (14) dni przed rozpoczęciem dostarczania Paliwa gazowego do 
tych punktów. OSDg zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji PZD złożonego po 
terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym. 

5. W sytuacji, gdy zmiana zamówionej przez ZUD Mocy umownej wymaga przebudowy 
Układu pomiarowego, ZUD poinformuje Odbiorcę ZUD o konieczności wystąpienia do 
OSDg z wnioskiem o wydanie nowych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. W 
takim przypadku PZD jest składane nie później niż w terminie czternastu (14) dni przed 
dniem rozpoczęcia przez OSDg świadczenia usługi Dystrybucji w oparciu o zmienioną 
Moc umowną.  

6. Wielkość zamówionej przez ZUD Mocy umownej winna mieścić się w zakresie 
pomiarowym urządzeń pomiarowych, przepustowości urządzeń technologicznych oraz 
przyłącza dla danego Punktu wyjścia z systemu OSDg.  

7. Składanie przez ZUD nowych PZD, wycofywanie oraz zgłaszanie przez ZUD zmian w 
PZD, a także zmiana przez OSDg Planu ograniczeń następuje na zasadach wskazanych 
w IRiESDg Taryfie i nie wymaga zmiany Umowy w drodze zawarcia aneksu do Umowy. 

 
VI. Zasady zakończenia realizacji oraz wypowiedzenia pojedynczego zlecenia 

dystrybucji (PZD). 
 
1. Realizacja PZD ulega zakończeniu w następujących przypadkach: 

1.1. z upływem ostatniego dnia terminu realizacji, wskazanego w PZD, 
1.2. w drodze pisemnego porozumienia Stron, 
1.3. z dniem rozwiązania Umowy, 
1.4. z dniem zmiany sprzedawcy, 
1.5. z upływem terminu wypowiedzenia PZD, 
1.6. z dniem wygaśnięcia przydzielonej OSDW Mocy umownej w MFPWYOSDW, 

w przypadku świadczenia Usługi dystrybucji Paliwa gazowego do tego punktu na 
podstawie PZDW. 

2. ZUD może wypowiedzieć PZD w następujących przypadkach: 
2.1. w przypadku, gdy ZUD zaprzestanie sprzedaży Paliwa gazowego lub 
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świadczenia usługi kompleksowej do swojego Odbiorcy zaopatrywanego z 
Punktu wyjścia, którego dotyczy PZD; 

2.2. w przypadku niewykonywania przez OSDg usługi Dystrybucji przez okres 
kolejnych trzydziestu (30) dni; 

2.3. w przypadku działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości 
świadczenia usług Dystrybucji na warunkach określonych w PZD, Umowie, 
OWU, IRiESDg oraz Taryfie, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) kolejnych 
dni. 

3. OSDg może wypowiedzieć PZD w następujących przypadkach: 
3.1. jeżeli ZUD przestał spełniać którykolwiek z warunków technicznych określonych 

w IRiESDg lub warunków finansowych określonych w Umowie, OWU lub w 
Regulaminie ustanowienia zabezpieczeń; 

3.2. w przypadku gdy z przyczyn obciążających Odbiorcę nie jest możliwe 
dokonywanie odczytów wskazań Układów pomiarowych lub Układy pomiarowe 
utracą prawne wymagania metrologiczne; 

3.3. w przypadku gdy OSDg utraci tytuł prawny do świadczenia usług Dystrybucji 
na określonej części Systemu dystrybucyjnego stanowiącej własność innych 
podmiotów, co uniemożliwi dostarczenie Paliwa gazowego do Odbiorców ZUD;  

3.4. w przypadku działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości 
świadczenia usług Dystrybucji na warunkach określonych w PZD, Umowie, 
OWU, IRiESDg oraz Taryfie, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) kolejnych 
dni. 

4. Strona uprawniona do wypowiedzenia PZD z przyczyn określonych w pkt. 2 lub pkt. 3, 
przekazuje drugiej Stronie pisemnie uzasadnione zawiadomienie określające przyczyny i 
termin rozwiązania PZD. Termin wypowiedzenia PZD wynosi czternaście (14) dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia drugiej Stronie. Do upływu tego 
terminu Strony podejmą działania zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków 
zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wypowiedzenia PZD. Jeśli działania 
takie nie przyniosą rezultatów, albo gdy ich osiągnięcie będzie z przyczyn obiektywnych 
niemożliwe, PZD ulega rozwiązaniu w dniu określonym w zawiadomieniu lub w innym 
dniu, który Strony uzgodnią. 

5. Realizacja PZD ulega zakończeniu w całości lub części z dniem odebrania ZUD 
odpowiednio całości lub części Mocy umownej w MFPWYOSDW, na zasadach 
określonych w IRiESD, w związku z wystąpieniem przez OSD z wnioskiem o przyznanie 
mu Mocy umownej w MFPWYOSDW w zakresie niezbędnym dla dokonania procedury 
zmiany sprzedawcy przez odbiorcę, którego urządzenia, instalacje lub sieci są 
przyłączone do sieci tego OSDW. 

6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, OSDg niezwłocznie informuje ZUD o wystąpieniu 
OSDW z wnioskiem o przyznanie mu Mocy umownej w MFPWYOSDW, w zakresie 
niezbędnym dla dokonania procedury zmiany sprzedawcy przez odbiorcę, którego 
urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci tego OSDW, o ile zmiana taka 
skutkuje koniecznością odebrania ZUD całości lub części zamówionej przez niego Mocy 
umownej w tym punkcie. OSDg ustala zakres odbieranej ZUD Mocy umownej na 
podstawie wniosku OSDW oraz informuje ZUD o zakresie odbieranej Mocy umownej i o 
terminie jej odebrania. 

 
VII. Zasady rozliczeń 

 
1. Ogólne warunki rozliczeń. 

1.1. Rozliczanie usług Dystrybucji odbywa się w cyklach miesięcznych. Okresem 
rozliczeniowym jest Miesiąc gazowy. 

1.2. Pierwszy odczyt Układu pomiarowego dokonywany jest w dacie rozpoczęcia 
świadczenia usług Dystrybucji dla danego ZUD. 

1.3. Pozostałe szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń zostały określone w 
Taryfie, Umowie i IRiESDg. 

1.4. Opłaty nieujęte w Taryfie i Umowie naliczane są zgodnie z zasadami określonymi 
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w IRiESDg. 
1.5. W przypadku braku możliwości zapewnienia Paliwa gazowego na potrzeby 

OSDg zgodnie z postanowieniami IRiESDg, ZUD sprzeda na żądanie OSDg 
Paliwo gazowe na warunkach i po cenie określonej w odrębnej Umowie. 

2. Rozliczanie usług realizowanych w ramach PZDR. 
2.1. Podstawą rozliczania usług realizowanych w ramach PZDR jest zamówiona Moc 

umowna i ilość pobranego Paliwa gazowego w Punkcie wyjścia WR. 
2.2. Rozliczanie usług realizowanych w ramach PZDR odbywa się na podstawie 

odczytanych wskazań Układów pomiarowych zainstalowanych w Punktach 
wyjścia WR. 

3. W przypadku gdy ZUD złoży PZD długoterminowe, którego faktyczny okres realizacji 
będzie krótszy niż Rok gazowy na skutek wcześniejszego upływu okresu wypowiedzenia 
Umowy lub okresu wypowiedzenia PZD, o ile Stroną wypowiadającą Umowę lub PZD 
jest ZUD, podstawę do rozliczenia świadczonej przez OSD usługi Dystrybucji na 
podstawie tego PZD stanowiły będą stawki opłat określone w Taryfie dla usług 
Dystrybucji świadczonych na podstawie umów krótkoterminowych. W takim przypadku, 
także w odniesieniu do okresów rozliczeniowych za które ZUD uiścił już opłatę, OSDg 
naliczy opłaty zgodnie z obowiązującymi w tych okresach stawkami opłat dla usług 
Dystrybucji świadczonych na podstawie Umów krótkoterminowych. 

4. Podstawa kalkulacji opłat za usługi wykonywane przez OSDg na rzecz ZUD. 
4.1. W rozliczeniach pomiędzy ZUD i OSDg za usługi Dystrybucji stosowane będą 

obowiązujące stawki opłat oraz zasady rozliczeń określone w Taryfie i w 
IRiESDg. 

4.2. Wysokość opłaty za usługi Dystrybucji świadczone przez OSDg na rzecz ZUD 
ustalana jest w oparciu o dane zawarte w danych  rozliczeniowych, w lub w 
rozliczeniu wstępnym, oraz w oparciu o stawki opłat ustalone w obowiązującej 
Taryfie, a także w oparciu o stawki opłat ustalone w IRiESDg. 

5. Prowadzenie rozliczeń z tytułu bilansowania ZUD. 
5.1. W przypadku gdy suma ilości Paliwa gazowego pobranego w Punktach wyjścia 

przez ZUD była większa niż suma ilości Paliwa gazowego zaalokowanego na 
rzecz tego ZUD w Punktach wejścia do danego Obszaru dystrybucyjnego, ZUD 
jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz OSDg w ramach usługi bilansowania 
opłaty z tytułu przekazanego temu ZUD Paliwa gazowego w wysokości ustalonej 
zgodnie z zasadami określonymi w IRiESDg. 

5.2. W odniesieniu do obszaru dystrybucyjnego innego niż obszar dystrybucyjny 
gazu E, w przypadku wystąpienia niezbilansowania ZUD, OSDg wystawi protokół 
rozliczeniowy i naliczy ZUD dodatkowe opłaty zgodnie z zasadami określonymi w 
IRiESDg. 

6. Fakturowanie. 
6.1. Faktury za usługi świadczone przez OSDg na rzecz ZUD obejmują: 

6.1.1. opłaty taryfowe za usługi Dystrybucji, w tym opłaty za niedotrzymanie 
parametrów jakościowych, w tym ciepła spalania Paliwa gazowego, 

6.1.2. opłaty za przekazane ZUD Paliwo gazowe w ramach usługi bilansowania 
ZUD, 

6.1.3. bonifikaty i inne opłaty wynikające z Taryfy, IRiESDg i zapisów Umowy. 
6.2. Wyróżnia się następujące rodzaje faktur i dokumentów księgowych: 

6.2.1. faktura wstępna – wystawiana przez OSDg na podstawie rozliczenia 
miesiąca poprzedniego lub danych określonych w PZDR 

6.2.2. faktura podstawowa – wystawiana przez OSDg na podstawie danych  
rozliczeniowych, z uwzględnieniem rozliczeń wynikających z faktury 
wstępnej, 

6.2.3. faktura korygująca – faktura wystawiana do faktury podstawowej przez 
OSDg na podstawie danych rozliczeniowych w szczególności do 
rozliczenia miesięcznego uwzględniającego opłaty należne OSDg za usługi 
Dystrybucji, wystawiana w przypadkach określonych w pkt 6 i 13, 

6.2.4. faktura zawierająca opłatę za przekazane ZUD Paliwo gazowe w ramach 
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usługi bilansowania ZUD, 
6.2.5. 6.2.5 nota odsetkowa – wystawiana w przypadku przekroczenia terminów 

płatności. 
6.3. Faktura wstępna wystawiana jest na podstawie rozliczenia wstępnego, o którym 

mowa w pkt. 6.2.1. do piątego dnia Miesiąc gazowego, stanowi sumę 
następujących składników: 

6.3.1. 50% opłaty stałej wyliczonej dla WR i WZ na podstawie zamówionej Mocy 
umownej, 

6.3.2. 25% opłaty stałej wyliczonej dla WS na podstawie liczby WS określonych w 
ZZZ dla Miesiąca gazowego, którego rozliczenie dotyczy, 

6.3.3. 50% opłaty zmiennej dla WR i WZ ustalonej na podstawie miesięcznej 
ilości Paliwa gazowego określonej w PZDR i PZDZ, 

6.3.4. 25% opłaty zmiennej dla WS ustalonej na podstawie miesięcznej ilości  
Paliwa gazowego określonej w PZDS. 

6.4. Faktury podstawowe wystawiane są do siódmego (7) dnia miesiąca po 
zakończeniu Miesiąca gazowego. 

6.5. Faktury korygujące wystawiane są do dwudziestego pierwszego (21) dnia 
miesiąca po zakończeniu Miesiąca gazowego.  

6.6. Faktury zawierające opłaty  ZUD  w ramach usługi bilansowania ZUD, 
wystawiane są przez OSDg do piętnastego (15) dnia miesiąca po zakończeniu 
Miesiąca gazowego i po otrzymaniu dokumentów finansowych za 
niezbilansowanie wystawionych przez OSDW. 

6.7. 6.7. Faktury są wysyłane lub dostarczane w inny sposób za potwierdzeniem 
odbioru na adres ZUD wskazany w Umowie lub w innym dokumencie, w ciągu 
siedmiu (7) dni od dnia otrzymania dane rozliczeniowe, o którym mowa 

7. Płatności. 
7.1. Należności wynikające z faktur i innych dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 

płatne są przelewem na rachunek bankowy OSDg wskazany na fakturze. 
7.2. Termin płatności faktur i innych dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 wynosi 

czternaście (14) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury lub innego 
dokumentu wystawionego przez OSDg. Faktury i inne dokumenty wymienione w 
pkt 6.2. będą dostarczone nie później, niż w terminie siedmiu (7) dni od daty ich 
wystawienia. 

7.3. Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku bankowego OSDg. 
7.4. Każda płatność dokonywana przez ZUD będzie zaliczana na poczet najstarszych 

należności, w tym w pierwszej kolejności na odsetki za opóźnienie w zapłacie. 
8. Przekroczenie terminu płatności. 

8.1. Nieterminowe regulowanie przez ZUD zobowiązań pieniężnych powoduje 
możliwość naliczenia, za każdy dzień opóźnienia, odsetek w wysokości 
ustawowej. Kwota naliczonych odsetek będzie płatna na podstawie noty 
odsetkowej wystawionej przez OSDg w terminie czternaście (14) dni od daty 
wystawienia tej noty dla ZUD. 

8.2. W przypadku nieterminowego regulowania należności przez ZUD, OSDg może 
skorzystać z zabezpieczeń udzielonych przez ZUD. 

8.3. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia ZUD z obowiązku zapłaty wszystkich 
należności wraz z odsetkami. 

9. Reklamacje, rozstrzyganie sporów dotyczących fakturowania i płatności. 
9.1. Reklamacje dotyczące faktury ZUD powinien zgłosić niezwłocznie. 
9.2. W przypadku reklamacji faktury, która dotyczy błędów rachunkowych, ZUD jest 

zobowiązany do terminowej zapłaty prawidłowo wyliczonej i uzgodnionej z OSDg 
kwoty. 

9.3. Złożenie przez ZUD reklamacji innej niż dotycząca błędów rachunkowych, nie 
zwalnia go z obowiązku uiszczenia wymagalnych należności wynikających z 
faktur. 

9.4. OSDg ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu czternastu (14) dni od daty 
jej otrzymania. 
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9.5. W przypadku uznania reklamacji, OSDg wystawi w ciągu siedmiu (7) dni 
roboczych od daty uznania reklamacji fakturę korygującą i niezwłocznie prześle 
ją ZUD. 

9.6. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności i 
rozliczona w najbliższej wystawionej fakturze, o ile ZUD nie zażąda zwrotu 
nadpłaty – w takim przypadku zostanie ona przekazana na rachunek bankowy 
wskazany przez ZUD. 

10. Korekty 
10.1. 10.1 Korekty faktur mogą dotyczyć: 

10.1.1. uznania reklamacji ZUD dotyczącej naliczonych w fakturze opłat za usługi, 
10.1.2. rozliczeń, o których mowa w pkt. 6, 
10.1.3. rozliczenia opłat za niedotrzymanie parametrów jakościowych Paliwa 

gazowego, w tym ciepła spalania Paliwa gazowego oraz parametru 
temperatury punktu rosy wody, 

10.1.4. innych przypadków. 
 

VIII. Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania Paliwa gazowego do Punktów wyjścia 
 
1. Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania Paliwa gazowego realizowane jest przez 

OSDg w ramach świadczonej usługi Dystrybucji na podstawie wystawionego przez ZUD 
zlecenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień IRiESDg i 
Taryfy. W przypadku gdy niezwłoczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego  może 
skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub uszkodzeniem 
bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy ZUD, wraz z wystawionym 
zleceniem wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa gazowego, ZUD jest 
zobowiązany do wskazania terminu w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie 
lub ograniczenie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD. 

2. OSDg nie ponosi odpowiedzialności za realizację zlecenia ZUD dotyczącego 
wstrzymania Paliwa gazowego, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za 
realizację zlecenia wystawionego przez ZUD pomimo braku przesłanek uzasadniających 
wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD. 

 
IX. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy, IRiESDg oraz Taryfy 

 
1. Z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4, OSDg może zmienić OWU w całości lub w części, w 

szczególności w przypadku: 
1.1. zmiany stanu prawnego mającej wpływ na prawa lub obowiązki Stron, w tym 

zmiany zasad rozliczeń w związku z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia 
rozliczeń w jednostkach energii (kWh); 

1.2. zmiany Taryfy lub IRiESDg, a także zmiany IRiESP; 
1.3. konieczności realizacji obowiązków wynikających z decyzji Prezesa URE lub 

innego organu administracji publicznej lub wyroku sądowego; 
1.4. uzasadnionej potrzeby uzupełnienia, uszczegółowienia, ujednolicenia lub 

doprecyzowania postanowień Umowy lub OWU. 
2. Postanowienia pkt. 1 stosuje się również do zmiany postanowień Taryfy innych niż 

określające ceny lub stawki opłat. 
3. Zmiana OWU lub zmiana postanowień Taryfy innych niż określające ceny lub stawki opłat 

nastąpi poprzez niezwłoczne doręczenie ZUD odpowiednio projektu zmiany OWU lub 
projektu zmiany postanowień Taryfy innych niż  określające ceny lub stawki opłat. ZUD 
może w przypadku nie wyrażania zgody na przedstawiony mu projekt OWU, 
wypowiedzieć Umowę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu projektu 
zmiany OWU lub projektu zmiany postanowień Taryfy innych niż określające ceny lub 
stawki opłat, ze skutkiem na koniec Miesiąca gazowego następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia Umowy . 

4. W przypadku zmian Taryfy polegającej na zmianie wysokości cen lub stawek opłat, 
zmienione lub nowe postanowienia Taryfy stają się częścią Umowy począwszy od dnia 
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wprowadzenia przez OSDg nowej Taryfy lub zmian do Taryfy do stosowania. OSDg 
powiadomi ZUD o zmianie Taryfy w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia 
wprowadzeniu do stosowania zmienionej Taryfy, poprzez przesłanie ZUD wyciągu ze 
zmienionej Taryfy lub nowej Taryfy, przy czym takie powiadomienie może zostać 
dokonane wraz z fakturą wystawioną na podstawie cen lub stawek opłat ustalonych 
zgodnie ze zmienioną Taryfą. 

5. Zmiana IRiESDg wiąże Strony w terminie i na zasadach określonych w decyzji Organu 
zatwierdzającego IRiESDg lub w IRiESDg, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału X  
pkt. 5. 

 
X. Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy 

 
1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 

1.1. w drodze pisemnego porozumienia Stron; 
1.2. z dniem wygaśnięcia decyzji o wyznaczeniu OSDg operatorem systemu 

dystrybucyjnego lub wymaganej prawem koncesji którejkolwiek ze Stron na 
prowadzenie działalności objętych Umową z powodu upływu terminu ich 
ważności, jeśli nie nastąpiło przedłużenie ważności koncesji albo jeśli Strona lub 
jej następca prawny nie uzyskał nowej koncesji umożliwiającej dalszą realizację 
Umowy; 

1.3. z dniem upływu terminu określonego w decyzji Prezesa URE nakazującej Stronie 
prowadzenie dalszej działalności pomimo wygaśnięcia koncesji,  

1.4. z dniem cofnięcia przez Prezesa URE koncesji albo decyzji dotyczącej 
działalności związanej z realizacją Umowy; 

1.5. z upływem terminu wypowiedzenia Umowy; 
1.6. w przypadku rozwiązania międzyoperatorskiej umowy przesyłowej pomiędzy 

OSDg a OSP z przyczyn leżących po stronie OSP, lub w przypadku utraty przez 
OSDg  z przyczyn leżących po stronie OSP, prawa do korzystania z 
przepustowości w międzysystemowych fizycznych punktach wejścia do systemu 
przesyłowego z obszaru dystrybucyjnego (MFPWEOSDg) lub w 
międzysystemowych fizycznych punktach wyjścia z systemu przesyłowego do 
obszaru dystrybucyjnego (MFPWYOSDg); 

1.7. w dniu następującym po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez 
ZUD lub po upływie 12 miesięcy od ostatniego dnia realizacji PZD na rzecz ZUD 
– w przypadku gdy w tych okresach ZUD nie złożył żadnego PZD lub wszystkie 
złożone przez ZUD PZD zostały odrzucone z przyczyn leżących po stronie ZUD. 

2. Strona, której dotyczą okoliczności opisane w pkt. 1.2 – 1.7powyżej, zobowiązana jest 
poinformować drugą Stronę na piśmie, z co najmniej czternastodniowym (14) dniowym 
wyprzedzeniem o terminie, w którym Umowa ulegnie rozwiązaniu. 

3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 oraz 5, ZUD może wypowiedzieć Umowę w następujących 
przypadkach: 
3.1. niewykonywania przez OSDg usługi Dystrybucji przez okres kolejnych trzydziestu 

(30) dni, 
3.2. działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości korzystania z 

usługi Dystrybucji na warunkach określonych w Umowie i w IRiESDg, przez 
okres dłuższy niż 30 dni. 

4. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat określonych w Taryfie, w tym 
poprzez wprowadzenie do stosowania nowej Taryfy, zmiana cen i stawek opłat 
obowiązuje od dnia wprowadzenia do stosowania nowych cen lub stawek opłat, 
stosownie do postanowień Rozdziału IX pkt. 4. W takim przypadku ZUD przysługuje 
prawo rozwiązania Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia wprowadzenia do 
stosowania nowej lub zmienionej Taryfy z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia ZUD z obowiązku stosowania Taryfy 
w nowym lub zmienionym brzmieniu w okresie wypowiedzenia. 

5. W przypadku braku akceptacji zmian IRiESDg lub nowej IRiESDg, ZUD przysługuje 
prawo wypowiedzenia Umowy w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia ogłoszenia 
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IRiESDg w nowym brzmieniu lub nowej IRiESDg z zachowaniem czternastodniowego 
(14) okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia ZUD z obowiązku 
stosowania IRiESDg w nowym lub zmienionym brzmieniu w okresie wypowiedzenia. 

6. OSDg może wypowiedzieć Umowę w następujących przypadkach: 
6.1. jeżeli ZUD przestał spełniać którykolwiek z warunków technicznych określonych 

w IRiESDg i uniemożliwia to realizację Umowy; 
6.2. jeżeli ZUD zalega z płatnościami za świadczone usługi Dystrybucji, co najmniej 

trzydzieści (30) dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 
powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia 
dodatkowego, czternastodniowego (14) terminu do zapłaty zaległych i bieżących 
należności, a ZUD nie uiścił wszystkich zaległych i bieżących należności w ciągu 
kolejnych czternastu (14) dni po upływie wyznaczonego terminu; 

6.3. jeżeli wysokość złożonego przez ZUD zabezpieczenia finansowego nie spełnia 
warunków określonych w Umowie lub Regulaminie zabezpieczeń, a ZUD nie 
zwiększył wysokości tego zabezpieczenia w wyznaczonym przez OSDg terminie, 
pomimo wezwania. Postanowienie to dotyczy również sytuacji, gdy upłynął termin 
ważności zabezpieczenia finansowego złożonego przez ZUD;  

6.4. jeżeli możliwość taka została przewidziana obowiązującymi przepisami prawa. 
7. Strona uprawniona do wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w pkt. 3 lub w pkt. 

6, przekazuje drugiej Stronie pisemnie uzasadnione zawiadomienie, zawierające 
oświadczenie o rozwiązaniu Umowy i określające przyczyny i termin rozwiązaniu Umowy. 
Termin wypowiedzenia Umowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy ze skutkiem na 
koniec Miesiąca gazowego. Do upływu tego terminu Strony podejmą działania 
zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków zaistnienia okoliczności uprawniających do 
wypowiedzenia Umowy. Jeśli działania takie nie przyniosą rezultatów, albo gdy ich 
osiągnięcie jest z przyczyn obiektywnych niemożliwe, Umowa ulega rozwiązaniu w dniu 
określonym w zawiadomieniu lub w innym dniu, który Strony uzgodnią w formie aneksu 
do Umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. ZUD może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony, bez podania przyczyny 
ze skutkiem na koniec Roku gazowego z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu 
wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt. 10. 

9. Wypowiedzenie Umowy zawartej na czas nieokreślony skutkuje wypowiedzeniem PZD 
na czas nieokreślony. 

10. Termin wypowiedzenia Umowy na czas nieokreślony ulega przedłużeniu do ostatniego 
dnia obowiązywania PZD na czas określony. 
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Załącznik nr 2 
 

DO UMOWY 
O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

 
Regulamin ustanawiania zabezpieczeń 
(obowiązuje od dnia _____________r.) 

 
§ 1 

Przedmiotowy Regulamin ustanawiania zabezpieczeń (dalej: regulamin), wydany na 
podstawie pkt. 12.4. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDg, stanowi 
wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa tryb i zasady 
ustanawiania przez ZUD zabezpieczeń finansowych w celu zabezpieczenia roszczeń 
finansowych OSDg z tytułu świadczenia przez OSDg usług Dystrybucji na podstawie Umowy 
o świadczenie Usług dystrybucji paliwa gazowego (dalej: Umowa), w tym roszczeń o zapłatę 
odsetek za opóźnienie w zapłacie, poniesionych przez OSDg kosztów niezbędnych do 
dochodzenia roszczeń, kwot z tytułu kar umownych oraz wszelkich innych należności 
związanych z realizacją Umowy. 
 

§ 2 
W celu ochrony interesów użytkowników Systemu dystrybucyjnego oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa działania i niezawodności tego Systemu, jak również w celu zabezpieczenia 
roszczeń finansowych OSDg z tytułu świadczenia usługi Dystrybucji, ZUD zobowiązany jest 
do wykazania posiadanej wiarygodności finansowej, potwierdzającej jego zdolność do 
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. W tym celu ZUD, z zastrzeżeniem § 8 oraz § 
15, przedłoży OSDg zabezpieczenie wykonania Umowy w jednej z form wskazanych w  § 3 
lub § 4, oraz w wysokości i w terminie wskazanymi w § 7. 
 

§ 3 
Zabezpieczenie, o którym mowa w § 2, może zostać przedłożone j/n.: 

a) w formie depozytu pieniężnego na rachunku bankowym wskazanym przez OSDg; 
b) w formie nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o 

treści zaakceptowanej przez OSDg, płatnej na pierwsze żądanie OSDg; 
c) w formie nieodwołalnego i bezwarunkowego poręczenia w rozumieniu art. 876 

Kodeksu cywilnego,  zobowiązującego poręczyciela do dokonania płatności 
zabezpieczonej należności na pierwsze  żądanie OSDg, udzielone zgodnie ze 
wzorem publikowanym na stronie OSD, przez podmiot zaakceptowany przez OSD, o 
aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową (wymagany poziom 
inwestycyjny, nie niższy niż Baa3 dla Agencji Moody´s, BBB-dla Agencji    Standard 
and Poor´s, BBB-dla Agencji Fitach). 

 
§ 4 

OSD może uzasadnionych przypadkach na wniosek ZUD wyrazić zgodę na zastosowanie 
innych niż określone w § 3 form zabezpieczenia finansowego tj. weksla własnego i 
oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji, obejmującego obowiązek 
zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w nim określonej w trybie art. 777k.p.c., zgodnie ze 
wzorami publikowanymi na stronie OSD, jeżeli ZUD spełnia łącznie następujące warunki: 

a) OSDg świadczy na rzecz ZUD lub podmiotu dominującego wobec ZUD usługi 
Dystrybucji przez okres co najmniej czterech lat (4), oraz 

b) w okresie ostatnich czterech (4) lat nie wystąpiło zadłużenie w spłacie należności za 
świadczone przez OSDg usługi przekraczające 14 dni od daty wymagalności oraz 
którego wartość jednocześnie przekraczała 5% obowiązującego poziomu 
zabezpieczenia zgodnie z § 7, oraz 

c) ZUD nie figuruje jako dłużnik w bazach danych o dłużnikach biur informacji 
gospodarczej, działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 
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udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz.389 ze zm.), oraz 

d) ZUD nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 112 ze zm.),oraz 

e) ZUD przedłoży dokumenty potwierdzające dobrą sytuację finansową, a w 
szczególności: aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu z zobowiązaniami publiczno-
prawnymi oraz sprawozdania finansowe. 

 
§ 5 

Jeżeli OSDg wyraził zgodę, o której mowa w § 4, ZUD zobowiązuje się udostępniać OSDg 
następujące dokumenty potwierdzającą dobrą sytuację ekonomiczno-finansową: 

a) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające 
odpowiednio, że ZUD nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione nie wcześniej niż trzy (3) miesiące 
przed datą złożenia u OSDg – w terminie dziesięciu (10) dni po zakończeniu każdego 
kwartału; 

b) roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy wraz z opinią biegłego 
rewidenta – w terminie dziesięciu (10) dni po zakończeniu sprawozdania przez organ 
zatwierdzający. 

 
§ 6 

Dokumenty o których mowa w § 5 powinny być przedłożone wraz z wnioskiem ZUD, o 
którym mowa 
w § 4 oraz za każdym razem na żądanie OSDg, w czasie kiedy przedmiotowe 
zabezpieczenie pozostaje 
w mocy. 
 

§ 7 
Zabezpieczenie o którym mowa w § 2 przedkładane jest przez ZUD najpóźniej 5 dni przed 
terminem 
rozpoczęcia świadczenia usługi Dystrybucji wskazanym w PZD z zastrzeżeniem § 8 oraz § 
15, i powinno odpowiadać: 

a) dziesięciomiesięcznej wartości łącznych zobowiązań ZUD wobec OSDg z tytułu 
świadczonej usługi Dystrybucji, która ustalana jest w oparciu o Moc umowną i 
największe miesięczne ilości paliwa  gazowego podane w złożonych PZD, oraz w 
oparciu o obowiązujące stawki opłaty stałej i zmiennej z tytułu świadczonej usługi 
Dystrybucji- w przypadku PZD, o okresie realizacji dłuższym niż    trzydzieści (30) dni 
lub Miesiąc gazowy, 

b) łącznej wartości zobowiązań ZUD wobec OSDg z tytułu świadczonej usługi 
Dystrybucji która ustalona jest w oparciu o zadeklarowaną maksymalną Moc umowną 
w Miesiącu gazowym, w których świadczona będzie usługa Dystrybucji oraz 
zadeklarowane ilości paliwa gazowego, oraz w oparciu o obowiązujące stawki opłaty 
stałej i zmiennej z tytułu świadczonej usługi Dystrybucji- w przypadku PZD, których 
okres realizacji jest nie dłuższy niż trzydzieści dni lub Miesiąc gazowy, w tym również 
w przypadku PZD złożonych na okresy jednodniowe. 

 
§ 8 

ZUD przedkłada zabezpieczenie finansowe, w celu zabezpieczenia roszczeń finansowych 
OSDg z tytułu świadczenia usługi Dystrybucji, obliczone zgodnie z § 7 i  zaakceptowane 
przez OSDg 
 

§ 9 
OSDg na koniec każdego kwartału świadczenia usługi Dystrybucji, weryfikuje łączną wartość 
zobowiązań finansowych ZUD wobec OSDg z tytułu świadczonych usług Dystrybucji. Jeżeli 
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w toku weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, okaże się że łączna wysokość 
zobowiązań ZUD wobec OSDg, ustalona zgodnie z § 7 uzasadnia zmianę wysokości 
zabezpieczenia  o co najmniej 10% w stosunku do dotychczas wniesionego, zarówno OSDg 
jak i ZUD, zobowiązany jest odpowiednio do zwiększenia lub zmniejszenia wartości  
zabezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy. Wysokość zabezpieczenia jest 
dostosowywana w terminie czternastu (14) dni roboczych od daty doręczenia pisemnego 
wezwania przez daną Stronę. W przypadku żądania zwiększenia zabezpieczenia, OSDg 
wstrzyma rozpatrywanie PZD, którego realizacja powoduje przekroczenie wartości 
złożonego przez ZUD zabezpieczenia finansowego, do czasu zwiększenia wartości tego 
zabezpieczenia. 
 

§ 10 
Jeżeli zaistniały określone w § 9 przesłanki do zmniejszenia kwoty zabezpieczenia 
finansowego i nie istnieją roszczenia OSDg względem ZUD o zapłatę, OSDg zwraca na 
wniosek ZUD w odpowiedniej części zabezpieczenie finansowe wniesione w pieniądzu lub 
zwalnia częściowo zabezpieczenie przedłożone w innej formie, zgodnie z zasadami 
określonymi w § 14. Zabezpieczenie w formie innej niż depozyt pieniężny, zostaje zwrócone 
ZUD po przedłożeniu odpowiedniego nowego zabezpieczenia finansowego. 
 
 
 

§ 11 
Termin ważności zabezpieczenia finansowego powinien obejmować cały okres, na który 
zostały złożone PZD. W przypadku długoterminowych PZD, OSDg dopuszcza możliwość 
złożenia zabezpieczenia finansowego w formie wskazanej w § 3 pkt. b) na okres nie krótszy 
niż 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć) kolejnych dni kalendarzowych, liczony od dnia 
wystawienia dokumentu zabezpieczającego, z zastrzeżeniem jego odnowienia na 
czternaście (14) dni roboczych przed upływem jego ważności. W przypadku zabezpieczenia, 
o których mowa w § 3 pkt. b), jeżeli ZUD nie zdoła przedstawić nowej gwarancji, OSDg 
będzie uprawniony do wypłaty kwoty gwarancji i zatrzymania jej jako zabezpieczenie w 
formie depozytu pieniężnego. 
 

§ 12 
W przypadku, gdy ZUD opóźnił się z zapłatą należności za świadczoną przez OSDg usługę 
o więcej niż 14 dni od daty ich wymagalności oraz wartość w/w należności przekracza 
jednocześnie 5% obowiązującego zgodnie z  § 7 zabezpieczenia, wysokość zabezpieczenia 
finansowego, ustalona zgodnie z §7, ulega zwiększeniu o 25% wartości określonej zgodnie z 
§ 7, w każdym przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, przy czym maksymalna 
wysokość zabezpieczenia finansowego nie może przekroczyć 150% wartości określonej 
zgodnie z § 7. 
 

§ 13 
Pod warunkiem uprzedniego uregulowania przez ZUD wszelkich należności wobec OSDg z 
tytułu Umowy, OSDg w terminie czternastu dni od rozwiązania Umowy, zwraca ZUD 
zabezpieczenie finansowe: 

a) wniesione w formie depozytu pieniężnego, 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 pieniędzy na wskazany rachunek bankowy ZUD. 

b) wniesione w innej formie niż depozyt pieniężny, przedstawicielowi ZUD,  a z 
czynności przekazania dokumentów sporządzany jest „Protokół zwrotu 
zabezpieczenia”. Jeżeli ZUD wyraża zgodę, dokumentacja związana z przedłożonym 
przez niego zabezpieczeniem podlega komisyjnemu zniszczeniu, z których to 
czynności sporządza się „Protokół zniszczenia dokumentacji”. 

 
§ 14 
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Obowiązku ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 7, nie stosuje się w przypadku 
ZUD, który posiada rating finansowy na poziomie inwestycyjnym, nie niższy niż: 

a) Baa3 dla Agencji Moody´s, lub  
b) BBB dla Agencji Standard and Poor´s, lub 
c) BBB-dla Agencji Fitch 

 
§ 15 

Jeżeli ZUD przestanie spełniać warunki o których mowa w §15, przedkłada OSDg 
odpowiednie zabezpieczenie, o którym mowa w §7, w terminie nie dłuższym niż czternaście 
(14) dni roboczych od daty utraty wymaganych warunków. 
 

§ 16 
W przypadku uzyskania wymaganego ratingu finansowego, o którym mowa w §14, w trakcie 
trwania Umowy, ZUD może zwrócić się z wnioskiem o zwrot dotychczasowego 
zabezpieczenia i odstąpienie od obowiązku utrzymywania zabezpieczenia pod warunkiem 
przedłożenia przez ZUD dokumentów potwierdzających uzyskanie wymaganego ratingu 
finansowego wraz z oświadczeniem potwierdzającym posiadanie wymaganego ratingu 
podpisanym przez osoby upoważnione. W takim przypadku OSDg zwraca ZUD 
dotychczasowe zabezpieczenie w terminie nie dłuższym niż  czternaście  (14) dni roboczych 
od dnia otrzymania przez OSDg tych dokumentów wraz z wnioskiem, o którym mowa 
powyżej. 
 

§ 17 
OSD jest uprawnione do skorzystania z zabezpieczenia w przypadku istnienia wymagalnych 
roszczeń wobec ZUD wynikających z Umowy, z których spełnieniem ZUD pozostaje w 
zwłoce. W przypadku gdy OSDg skorzysta z całości lub części zabezpieczenia złożonego 
przez ZUD, w przypadku dalszego obowiązywania Umowy, OSDg dokona niezwłocznej 
weryfikacji wartości zobowiązań finansowych ZUD wobec OSDg z tytułu świadczonych usług 
Dystrybucji i pisemnie wezwie ZUD do odpowiedniego dostosowania wysokości 
zabezpieczenia do wartości ustalonej zgodnie z § 7 w związku z § 13. ZUD jest zobowiązany 
do dostosowania wysokości zabezpieczenia w terminie czternastu (14) dni roboczych od 
daty doręczenia pisemnego wezwania  przez OSDg. W takim przypadku OSDg wstrzyma 
rozpatrywanie PZD do czasu dostosowania wartości zabezpieczenia przez ZUD do 
wymogów wynikających z wezwania OSDg. 
 

§ 18 
OSDg zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu, lub wydania nowego 
regulaminu zastępującego niniejszy regulamin. Zmieniony lub nowy regulamin wiąże ZUD 
jeśli został mu doręczony, a ZUD nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia mu zmienionego lub nowego regulaminu. W przypadku wypowiedzenia Umowy 
przez ZUD, w związku z doręczeniem mu zmienionego lub nowego regulaminu, obowiązuje 
dwumiesięczny okres  wypowiedzenia. 
 
 

OSDg        ZUD 
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Załącznik Nr 3 

 

DO UMOWY 

O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

Nr ………/……… 

 

 

Warunki dostarczania i odbioru paliwa gazowego 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1) CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

gazowego zajmującym się dystrybucją paliwa gazowego, odpowiedzialnym za ruch 

sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym oraz na  obszarze określonym w koncesji 

na przesyłanie i dystrybucję paliwa gazowego, którego obowiązki wynikają z Ustawy. 

2) Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy 

stanowi w szczególności: 

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 716 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, 

b) Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzona przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki – zwaną w dalszej części Taryfą OSDg, 

c) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej CHEMAR S.A., do której 

sieci     podłączone są obiekty Odbiorcy  – zwanej w dalszej części IRiESDg, 

d) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 278 ze zm.), 

3) Strony oświadczają, że znane są im postanowienia określone w dokumentach i 

przepisach, o których mowa w ust. 2 powyżej i będą stosowały się do postanowień 

określonych w tych dokumentach. 

4) W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się postanowienia określone w 

dokumentach i przepisach, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

5) W zakresie nieuregulowanym postanowieniami określonymi w dokumentach i przepisach, 

o których mowa w ust. 2 powyżej, do świadczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego 

stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§2 Oświadczenia Stron 

1. OSDg oświadcza, że: 

a) posiada ważną koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych  

nr DPG/65-ZTO/9902/W/OŁO/2010/JG/907 z dnia 11.08.2010 r 

b) jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty 

Odbiorcy, 

c) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze 

identyfikacyjnym NIP 6570311214 
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2. Sprzedawca oświadcza, że: 

a) posiada/nie posiada ważną koncesję na obrót paliwami gazowymi 

nr OPG/270/23668/W/DRG/2014/KL 

b) zapoznał się z Taryfą OSDg, 

c) zapoznał się z IRiESDg, 

d) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym 

NIP 7010417053 

e) ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku rzetelności i prawdziwości danych 

przekazanych OSDg w wyżej wymienionych oświadczeniach. 

 

§3 Przedmiot umowy,  

warunki świadczenia usług, parametry jakościowe paliwa gazowego 

1. Przedmiotem Umowy jest  usługa polegająca na dystrybucji paliwa gazowego 

wysokometanowego typu E do zaspokojenia potrzeb  Odbiorcy o określonych 

parametrach jakościowo- ilościowych. Warunkiem utrzymania parametrów jakościowych 

paliwa gazowego jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej. 

2. OSDg zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe w sposób ciągły z zastrzeżeniem 

ust. 11, 12, 13, 14 i 15  przyłączy odbiorców ( punktów wyjścia ) . Konfiguracja przyłączy 

z nadaniem im właściwych kodów zostanie zrealizowana przez OSDg w ramach umowy 

o świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na podstawie PZD lub ZZD. 

3. Punkty pomiarowe: 

• układy pomiarowe są własnością Odbiorcy 

• warunki techniczne układów pomiarowych określa OSDg 

• eksploatacje układów pomiarowych prowadzi ich właściciel 

• układy pomiarowe nie spełniające warunków technicznych określonych przez 

OSDg lub warunków metrologicznych nie mogą być wykorzystywane do 

rozliczeń handlowych 

4. Odbiorca zobowiązuje się zamówić na dany rok obowiązywania taryfy OSDg na 

dane przyłącze jednakową dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego moc 

umowną paliwa gazowego 

5. Moc umowna zamawiana przez Odbiorcę dla każdego z przyłączy nie może być 

wyższa od mocy przyłączeniowej i powinna mieścić się w zakresie pomiarowym 

układu pomiarowego. 

6. W przypadku, gdy Odbiorca zasilany jest z kilku przyłączy, a układ pomiarowo-

rozliczeniowy nie pozwala na kontrolę poboru mocy oddzielnie dla każdego z nich, 

przyjmuje się jednakową moc umowną na każde przyłącze. 

7. Zmianę wielkości mocy umownej na następny rok obowiązywania taryfy OSDg,  

ZUD zgłasza w formie pisemnej,   w terminie do 15 lutego danego roku 

poprzedzającego zmianę. W przypadku nie wystąpienia przez Odbiorcę  z 

wnioskiem o zmianę mocy umownej na następny rok w terminie określonym 

powyżej, przyjmuje się  moc umowną określoną w Umowie. 

8. Zmiana mocy umownej w trakcie roku kalendarzowego może nastąpić na pisemny 

wniosek Odbiorcy po uzyskaniu zgody OSDg . 

9. Jeżeli zmiana mocy umownej wymaga: 
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a) określenia nowych warunków przyłączenia, to wyrażenie zgody na tę zmianę 

nastąpi po uprzednim spełnieniu przez Odbiorcę wydanych przez OSDg 

warunków technicznych zmiany mocy, OSDg wyda nowe  warunki na osobny 

wniosek złożony przez Stronę, po uzyskaniu przez OSDg informacji o   

konieczności jego wydania, 

b) dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego, nastąpi po uprzedniej 

zgodzie i na warunkach określonych przez OSDg wyrażonej w formie 

pisemnej. Właściciel układu pomiarowo – rozliczeniowego wykona 

przedmiotowe dostosowanie na własny koszt. 

10 Zmianę mocy umownej OSDg wprowadza po wykonaniu przez Odbiorcę wymagań 

określonych w ust. 7 powyżej, od najbliższego okresu obowiązywania nowej taryfy, 

przed którym nastąpiło przedmiotowe dostosowanie. 

11 Odbiorca zamawiający moc umowną powyżej  62,79 m3/h (710 kWh/h )  może być 

włączony do planów ograniczeń poboru paliwa gazowego, wprowadzanych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

12 Zmiana grupy taryfowej wynikająca ze zmian w Taryfie OSDg następuje w formie 

pisemnego aneksu przygotowanego przez OSDg. Odbiorca akceptuje aneks w 

terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub w powyższym terminie ma prawo do 

wypowiedzenia Umowy, jeśli nie zgadza się z postanowieniami aneksu. 

13 Strony ustalają dopuszczalny czas trwania przerw w dostarczaniu paliwa 

gazowego w przypadkach gdy : 

a) łączny czas trwania w ciągu roku nieplanowanych przerw długich i bardzo długich 

w dostarczaniu paliwa gazowego, w sieci dystrybucyjnej OSDg, liczony dla 

poszczególnych wyłączeń od momentu zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania 

do jego przywrócenia, ustalony przez Strony Umowy nie może przekroczyć 

niezbędnego minimalnego czasu potrzebnego do usunięcia przyczyny ich powstania. 

b) łączny czas trwania w ciągu roku planowanych przerw długich i bardzo długich 

w dostarczaniu paliwa gazowego, w sieci dystrybucyjnej OSDg, dla poszczególnych 

wyłączeń od momentu braku zasilania do jego przywrócenia, nie  może przekroczyć 

czasokresu, ustalonego przez Strony Umowy. 

14. Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu paliwa gazowego nie zalicza się 

okresów wyłączeń awaryjnych będących następstwem awarii lub zakłóceń w instalacji 

należącej do Odbiorcy, jak również okresów wyłączeń będących następstwem 

przekroczenia parametrów określonych w ust. 1 powyżej, z przyczyn dotyczących 

Odbiorcy. 

15. W przypadku zasilania obiektu Odbiorcy z więcej niż jednego przyłącza, za czas 

przerw w dostarczaniu paliwa gazowego uważa się brak zasilania na wszystkich 

przyłączach jednocześnie. 

16. W sieci dystrybucyjnej OSDg mogą występować krótkotrwałe zakłócenia 

w dostarczaniu paliwa gazowego (przerwy przemijające i krótkie), wynikające z działania 

automatyki sieciowej. Zakłócenia w dostarczaniu paliwa gazowego spowodowane wyżej 

wymienionymi przyczynami nie są przerwami w dostarczaniu paliwa gazowego. 

17. Strony ustalają, iż przerwy i zakłócenia w dostawie paliwa gazowego wynikające z 

działania automatyki systemowej powstałe w wyniku wystąpienia awarii w Krajowym 

Systemie Gazowniczym lub stanu zagrożenia  bezpieczeństwa Krajowego Systemu 

Gazowniczego, nie stanowią przerw w dostarczaniu paliwa gazowego. 
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18. OSDg utrzymuje  parametry  jakościowe  paliwa gazowego i ponosi 

odpowiedzialność za ich dotrzymanie z zastrzeżeniem okoliczności określonych w § 8 

niniejszych Warunków. 

 

§4  Obowiązki Stron 

1. Strony Umowy zobowiązują się do: 

a) stosowania postanowień określonych w dokumentach i przepisach, o których 

mowa w § 1 ust. 2 Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, 

b) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie świadczenia 

usługi dystrybucji paliwa gazowego, budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i 

instalacji gazowych, ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i 

środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez siebie sieci, 

urządzeń i instalacji w tym wymagań określonych w IRiESDg., 

c) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci, 

urządzeniach i instalacjach gazowych osobom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje, 

d) utrzymywania swojej części sieci, urządzeń i instalacji gazowych w należytym 

stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami 

określonymi w odrębnych przepisach, 

e) stosowania postanowień IRiESDg, 

f) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych oraz 

wzajemnego przekazywania danych i informacji związanych z realizacją 

Umowy, zgodnie z IRiESDg. 

2. Za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i 

legalizację elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz ich dokumentację 

techniczno-eksploatacyjną odpowiada ich właściciel. Ponowne zalegalizowanie 

przez właściciela elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego podlegających 

legalizacji, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności cech 

legalizacyjnych. 

3. Za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ 

pomiarowo-rozliczeniowy odpowiada właściciel obiektu, który zobowiązany jest 

ponosić koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu. 

4. Obowiązki stron związane z układami pomiarowo-rozliczeniowymi w przypadku, 

gdy właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego jest OSDg: 

a) na żądanie Odbiorcy, OSDg dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania 

układu pomiarowo-rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia żądania, 

b) Odbiorca ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości 

działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne 

przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, 

c) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym 

mowa wyżej, Odbiorca może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy 
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badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego; OSDg umożliwia 

przeprowadzenie takiej ekspertyzy, 

d) koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego, badania laboratoryjnego oraz dodatkowej ekspertyzy układu 

pomiarowo-rozliczeniowego  ponosi Odbiorca, jeżeli nie stwierdzono 

nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego, z 

wyłączeniem nielegalnego poboru paliwa gazowego, w przeciwnym razie 

koszty obciążają OSDg, jednocześnie OSDg dokonuje korekty należności 

wynikających z realizacji Umowy, 

e) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-

rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru paliwa gazowego, OSDg 

zwraca koszty, o których mowa w lit. d) powyżej, 

f) OSDg dokona zwrotu kosztów, o których mowa w lit. e) powyżej, przy 

rozliczaniu najbliższego miesiąca rozliczeniowego. 

5. Obowiązki Stron związane z układami pomiarowo-rozliczeniowymi w przypadku, 

gdy właścicielem lub użytkownikiem układu pomiarowo-rozliczeniowego jest 

Odbiorca: 

a) Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy lub wymiany wadliwego 

elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku zwłoki powyżej 14 

dni, liczonej od dnia zgłoszenia wady elementu układu pomiarowo-

rozliczeniowego przez OSDg, w usunięciu nieprawidłowości układu 

pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością Odbiorcy, naprawy lub 

wymiany może dokonać OSDg na koszt Odbiorcy, 

b) na żądanie OSDg, Odbiorca dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania 

układu pomiarowo-rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia żądania, 

c) Odbiorca jest obowiązany na żądanie OSDg do przeprowadzenia 

laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od 

dnia zgłoszenia żądania, 

d) w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia protokołu badania laboratoryjnego, 

Odbiorca będący właścicielem lub użytkownikiem układu pomiarowo-

rozliczeniowego na żądanie OSDg, jest zobowiązany umożliwić 

przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, 

e) koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego, badania laboratoryjnego oraz dodatkowej ekspertyzy układu 

pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością Odbiorcy ponosi OSDg, 

jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu 

pomiarowo-rozliczeniowego; w przeciwnym razie koszty obciążają Odbiorcę, 

jednocześnie OSDg dokonuje korekty należności wynikających z realizacji 

Umowy, 
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f) za przekazywanie do OSDg danych pomiarowych z układów pomiarowo-

rozliczeniowych za pomocą układów transmisji danych oraz ich poprawność 

odpowiada Odbiorca, 

g) Odbiorca dokona zwrotu kosztów, o których mowa w lit. e) powyżej, w terminie 

14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez OSDg. 

 

§5  Obowiązki OSDg 

1. OSDg zobowiązuje się do dostarczania  Odbiorcy paliwa gazowego do miejsc 

dostarczania będącego jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności 

instalacji i sieci, określonego w Załączniku A do Złącznika nr 3 do Umowy –  

Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku 

umownego i zamówienie Mocy umownej oraz dopuszczalne wielkości odbioru 

paliwa gazowego dla poszczególnych stopni zasilania, a w szczególności do: 

a) zapewnienia bilansowania handlowego Odbiorcy w zakresie sprzedaży paliwa 

gazowego objętego Umową, 

b) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w sprawie 

świadczenia usługi dystrybucji, 

c) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnej 

Taryfie OSDg, 

d) rozpatrywania wniosków i reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub 

reklamacji, 

e) udzielania bonifikat, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu przez OSDg 

zasadności pisemnego wniosku skierowanego przez Odbiorcę do OSDg w tej 

sprawie, za niedotrzymanie przez OSDg parametrów jakościowych paliwa 

gazowego lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach 

określonych w dokumentach i przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2 

Umowy, 

f) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej 

realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym informowania o 

zmianie wskazanego przez OSDg adresu do korespondencji, pod rygorem 

uznania korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres. 

2. Na podstawie postanowień określonych w dokumentach i przepisach, o których mowa w 

§ 1 ust. 2 Umowy, OSDg świadczy Odbiorcy usługi dystrybucji paliwa gazowego do 

miejsc dostarczania, z zachowaniem parametrów jakościowych paliwa gazowego 

określonych w Ustawie oraz w Umowie, OSDg ma w szczególności obowiązek: 

a) dostarczania Odbiorcy paliwa gazowego do miejsca lub miejsc dostarczania 

określonego w Załączniku A do Załącznika nr 3 do Umowy –  Zamówienie ilości 

paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego i zamówienie 

Mocy umownej oraz dopuszczalne wielkości odbioru gazu dla poszczególnych 

stopni zasilania, 

b) przyjmowania od Odbiorcy przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących 
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dostarczania paliwa gazowego z sieci OSDg, 

c) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliwa 

gazowego spowodowanych nieprawidłową pracą sieci OSDg, 

d) umożliwienia Odbiorcy wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz 

dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń za świadczoną usługę 

dystrybucyjną oraz wyników kontroli prawidłowości wskazań tych układów, 

e) udzielania Odbiorcy na jego żądanie informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania paliwa gazowego przerwanego z powodu awarii w sieci 

OSDg, 

f) powiadamiania Odbiorcy, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach 

i czasie planowanych przerw w dostarczaniu paliwa gazowego z sieci OSDg, w 

formie  przyjętej i stosowanej przez OSDg. 

g) informowania Odbiorcy na piśmie, z wyprzedzeniem określonym w Ustawie, o 

konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionych warunków 

funkcjonowania sieci, 

h) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci OSDg, w celu umożliwienia 

bezpiecznego wykonywania, przez Odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze 

oddziaływania tej sieci, 

i) dokonywania na pisemny wniosek Odbiorcy sprawdzenia dotrzymania parametrów 

jakościowych paliwa gazowego dostarczanego z sieci OSDg, o których mowa w 

Ustawie, poprzez wykonanie w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, 

odpowiednich pomiarów, 

j) udostępniania  Odbiorcy danych pomiarowych, 

k) rozpatrywania  zasadności  skierowanych przez Odbiorcę wniosków o udzielenie 

bonifikat za niedotrzymanie przez OSDg parametrów jakościowych paliwa gazowego 

lub standardów jakościowych obsługi, 

l) pisemnego informowania Odbiorcy o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce 

zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową z 

siecią, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 6    Obowiązki Odbiorcy 

1. Odbiorca zobowiązuje się do: 

a) pobierania ilości paliwa gazowego, na potrzeby własne, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz na warunkach określonych w Umowie, 

b) zgłaszania nominacji tj. prognozy poboru paliwa gazowego, o której mowa w § 2 ust. 

2 lit. a) lub b) Umowy na zasadach określonych w IRiESDg, 

c) ograniczenia poboru mocy obciążeń dobowych, zgodnie z zaleceniami OSDg, 

d) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz przekazywania 

OSDg danych i informacji związanych z pobieraniem paliwa gazowego zgodnie z 

IRiESDg, 
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e) uzgadniania z OSDg projektu przebudowy układu pomiarowo – 

rozliczeniowego Odbiorcy oraz urządzeń energetycznych Odbiorcy mających 

wpływ na pracę sieci OSDg, 

f) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-

rozliczeniowego, zabezpieczeń głównych oraz plomb założonych przez OSDg i 

plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na elementach układu pomiarowo – 

rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu głównym/przedlicznikowym, w sposób 

trwale i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu pomiarowo-

rozliczeniowego, w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na 

terenie lub w obiekcie Odbiorcy, 

g) dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania 

sieci OSDg, o których Odbiorca został uprzednio powiadomiony w trybie określonym 

w Ustawie, 

h) zabezpieczenia i przekazania OSDg plomb numerowanych założonych przez OSDg, 

w przypadku uzasadnionej konieczności ich zdjęcia; Odbiorca może zdjąć plombę 

bez zgody OSDg jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego zagrożenia dla 

życia, zdrowia lub mienia; w każdym przypadku Odbiorca ma obowiązek 

niezwłocznie powiadomić OSDg o fakcie i przyczynach zdjęcia plomby, 

i) umożliwienia przedstawicielom OSDg dokonania odczytów wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego oraz dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do 

wszystkich elementów sieci i urządzeń należących do OSDg oraz elementów układu 

pomiarowo-rozliczeniowego znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w 

celu przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci 

OSDg, 

j) niezwłocznego informowania OSDg o okolicznościach mających wpływ na możliwość 

niewłaściwego rozliczenia za świadczoną usługę dystrybucji paliwa gazowego, 

k) niezwłocznego informowania OSDg o zauważonych wadach lub usterkach w pracy 

sieci OSDg i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach w 

dostarczaniu paliwa gazowego lub niewłaściwych jego parametrach, 

l) terminowego regulowania należności za świadczoną usługę dystrybucji paliwa 

gazowego oraz innych należności związanych z realizacją Umowy, 

m) nie wprowadzania do sieci OSDg zakłóceń powodujących pogorszenie parametrów 

jakościowych paliwa gazowego, 

n) użytkowania obiektu w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym 

funkcjonowaniu sieci OSDg, a w szczególności do zachowania wymaganych 

odległości od istniejących urządzeń i instalacji, w przypadku stawiania obiektów 

budowlanych i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, 

o) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej 

realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności 

zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej OSDg o zmianie, wskazanego 

przez Odbiorcę adresu  do korespondencji, na który powinny zostać wysłane faktury 

VAT oraz wszelka inna korespondencja, pod rygorem uznania faktury VAT i 

korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres, 
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p) poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie OSDg kosztów sprawdzenia i 

pomiarów dotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego, w 

przypadku gdy sprawdzenie odbyło się na wniosek Odbiorcy i potwierdziło 

zgodność zmierzonych wartości z parametrami określonymi w Ustawie, 

kosztów montażu i demontażu urządzenia kontrolno-pomiarowego 

instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych 

paliwa gazowego dostarczanego z sieci OSDg, a także w przypadku gdy 

urządzenie to zostanie zainstalowane na terenie lub w obiekcie Odbiorcy do 

jego zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem, 

q) ograniczenia poboru ilości paliwa gazowego w przypadku wprowadzenia 

ograniczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

r) utrzymywania w należytym stanie technicznym i poprawnej eksploatacji 

elementów układu transmisji danych pomiarowych, jego naprawę i 

konserwację oraz posiadania dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej. 

 

§ 7    Zasady rozliczeń 

1. OSDg dokonuje rozliczeń paliwa gazowego w oparciu o dane pomiarowe na podstawie 

wskazań liczników paliwa gazowego wchodzących w skład układu pomiarowo-

rozliczeniowego. Liczniki paliwa gazowego oplombowane są plombami nałożonymi przez 

organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów oraz plombami OSDg. 

2. Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje legalizacji liczników paliwa 

gazowego w instytucjach posiadających odpowiednie uprawnienia. Na podstawie 

wystawionego Świadectwa legalizacji  OSDg dokonuje oplombowania liczników paliwa 

gazowego. Strony ustalają, że dowodem legalizacji są plomby nałożone na osłonie 

licznika przez uprawniony organ przeprowadzający legalizację przyrządu i świadectwa 

legalizacyjne  przechowywane przez właściciela , udostępniane   na każde żądanie 

OSDg. Po upływie terminu ważności legalizacji urządzenia podlegają ponownej  

legalizacji  lub wymianie na urządzenia nowe posiadające ważną legalizację. Termin 

ważności legalizacji jest określony w Świadectwie legalizacji. 

3. Odbiorcę kwalifikuje się do B grupy przyłączeniowej. 

4. Rozliczenie i obliczanie należności za świadczone usługi dystrybucji paliwa gazowego 

odbywać się będzie według grupy taryfowej , zgodnie z postanowieniami Taryfy OSDg i 

IRiESDg. 

5. Zmiana grupy taryfowej dokonywana jest na pisemny wniosek Odbiorcy, na warunkach 

określonych przez OSDg. Wybrana przez Odbiorcę grupa taryfowa obowiązuje co 

najmniej 12 miesięcy. 

6. Zmiana grupy taryfowej na podstawie decyzji OSDg dokonywana jest po stwierdzeniu, 

że Odbiorca korzysta z paliwa gazowego w sposób niezgodny z przyznaną grupą 

taryfową. OSDg zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat dodatkowych stanowiących 

różnicę pomiędzy wnoszonymi należnościami za usługę  dystrybucji,  a należnościami 

jakie naliczone byłyby, gdyby Odbiorca korzystał  z  paliwa gazowego  w  sposób  

zgodny z właściwą grupą taryfową. Korekta obejmuje okres, w którym występowały 

nieprawidłowości. 
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7. OSDg  przedłoży Odbiorcy aneks do Umowy w przypadku zmiany grupy taryfowej 

wynikającej ze zmian w Taryfie OSDg, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej. 

Odbiorca zobowiązuje się do podpisania aneksu do Umowy i jego odesłania do OSDg w 

terminie 15 dni od daty jego otrzymania. 

8. Odbiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie zmienionej Taryfy 

OSDg jeśli nie zgadza się ze zmianami. 

9. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. 

10. W przypadku zmiany cen i/lub stawek określonych w Taryfie OSDg nowe ceny i/lub 

stawki wchodzą w życie z dniem określonym w Taryfie OSDg. W przypadku zmiany 

stawek opłat abonamentowych w trakcie okresu rozliczeniowego opłaty pobierane są w 

wysokości proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek 

opłat. 

11. Rozliczanie za usługi dystrybucji paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie 

wskazań układów pomiarowo- rozliczeniowych według stawek dla właściwej grupy 

taryfowej w oparciu o stawki opłat, wynikające z Taryfy OSDg, o ile decyzja 

administracyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie stanowi inaczej, Taryfa 

ustalana jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych, zwany rokiem obowiązywania Taryfy 

i jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 

12. OSDg nie jest zobowiązany do dokonywania dodatkowych odczytów wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych w przypadku zmiany Taryfy OSDg lub zmiany cen lub stawek 

opłat, o których mowa w ust. 11 powyżej. 

13. Wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego odczytywane będą drogą teletransmisji 

danych lub osobiście przez upoważnionych pracowników OSDg w terminach do 

ostatniego dnia miesiąca gazowego. 

14. W przypadku wystawiania przez OSDg faktur VAT za okresy krótsze niż jeden miesiąc, 

rozliczenie zostanie dokonane w ostatniej fakturze za dany miesiąc. 

15. Zaprzestanie przez Odbiorcę poboru paliwa gazowego bez rozwiązania Umowy nie 

zwalnia Odbiorcy od obowiązku uiszczenia na rzecz OSDg opłat stałych (np. opłata 

handlowa, abonamentowa i.t.p.), wynikających z obowiązującej Taryfy OSDg oraz ze 

wszystkich pozostałych obowiązków wynikających z Umowy. 

16. W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-

rozliczeniowego rozliczenie nastąpi na zasadach określonych w przepisach prawa, a w 

szczególności w przepisach Ustawy. 

17. OSDg ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur VAT. OSDg dokonuje 

korekty uprzednio wystawionych faktur VAT w szczególności w przypadku stwierdzenia: 

a) nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

b) przyjęcia do rozliczeń błędnych danych pomiarowych, 

c) przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen paliwa gazowego lub niewłaściwych 

stawek opłat. 

18. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarach lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo- rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie bądź zawyżenie należności 

za pobrane paliwo gazowe, OSDg dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT. 



 

29 
 

Podstawą do wyliczenia wielkości korekty maja zastosowanie zapisy w umowie 

dystrybucyjnej sporządzonej na podstawie PZD lub ZDD. 

19. Strony zgodnie ustalają, że: 

a) OSDg wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy w 

terminie 7 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, 

b) faktura VAT będzie płatna w terminie 7 dni od daty jej prawidłowego wystawienia. 

20. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy OSDg 

21. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie nadpłata, zostanie ona zaksięgowana 

na poczet przyszłych należności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu w terminie 14 dni 

od dnia zawiadomienia Odbiorcy o powyższym fakcie przez OSDg. Żądanie zwrotu 

nadpłaty musi pod rygorem nieważności zostać przekazane OSDg w formie pisemnej na 

adres wskazany jako adres do korespondencji oraz zawierać wskazanie nr rachunku 

Odbiorcy, na który OSDg powinien zwrócić nadpłatę. Nadpłatę OSDg jest zobowiązany 

uregulować w terminie 14 dni od daty wystawienia korygującej faktury VAT. Niedopłata 

Odbiorcy zostanie doliczona do pierwszej faktury VAT wystawionej za najbliższy okres 

rozliczeniowy. 

22. W przypadku przekroczenia terminów płatności OSDg będą  przysługiwać należne 

odsetki za opóźnienie. 

23. Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności w wysokości 

określonej na fakturze VAT za świadczoną usługę dystrybucji oraz innych należności 

wynikających z Umowy. 

 

§ 8    Odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków Umowy 

1. OSDg ponosi odpowiedzialność w przypadku powstania szkód spowodowanych 

niedotrzymaniem parametrów jakościowych paliwa gazowego lub standardów 

jakościowych obsługi. Odbiorcy na jego pisemny wniosek złożony u OSDg w czasie nie 

później niż do 14 dnia od wystąpienia zdarzenia, przysługują wówczas bonifikaty 

określone w Taryfie OSDg. 

2. OSDg rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 30 dni od dnia 

jego złożenia. OSDg jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli naruszenie obowiązków 

nastąpiło wskutek przyczyn określonych w § 9 Umowy lub wskutek zachowań osób 

trzecich, za które OSDg nie ponosi odpowiedzialności, w tym zachowań Odbiorcy. 

3. OSDg nie ponosi odpowiedzialności, za szkody spowodowane przerwami planowanymi 

lub nieplanowanymi, których czas trwania nie przekroczył czasów określonych w § 3 ust. 

13 Umowy oraz za szkody Odbiorcy powstałe  wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z 

winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą OSDg nie ponosi odpowiedzialności. 

4. OSDg może wstrzymać dostarczanie paliwa gazowego w trybie natychmiastowym, jeżeli: 

a) Odbiorca dopuszcza się nielegalnego pobierania paliwa gazowego, w tym w 

szczególności: samowolnego przyłączenia do sieci, pobierania paliwa gazowego z 

całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

dokonania zmian w układzie pomiarowo-rozliczeniowym powodujących 

zafałszowanie pomiaru, niedotrzymania wymagań metrologicznych układu 

pomiarowego. 

b) instalacja Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

środowiska. 
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5. W przypadku nielegalnego pobierania paliwa gazowego, niezależnie od uprawnienia 

OSDg, o którym mowa w ust. 4 powyżej, OSD pobiera od Odbiorcy opłatę przewidzianą 

w Taryfie OSDg. 

6. W przypadku zaginięcia, zniszczenia, uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego 

Odbiorca ponosi koszty zakupu i zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego 

zgodnie z Taryfą OSDg. 

7. W przypadku zerwania, naruszenia i uszkodzenia plomb OSDg lub Urzędu Miar 

Odbiorca ponosi opłaty zgodnie z Taryfą OSDg. 

8. W przypadku, gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za świadczoną usługę dystrybucyjną 

co najmniej 30 dni , OSDg może wstrzymać dostarczanie paliwa gazowego . 

9. Jeżeli Odbiorca narusza obowiązki określone w § 6 Umowy, z wyłączeniem 

postanowień § 6 ust. 1 lit. n) o) Umowy, OSDg może po bezskutecznym wezwaniu do 

zaniechania naruszeń, wypowiedzieć Umowę i wstrzymać dostarczanie paliwa 

gazowego po upływie 14 dni od wyznaczonego w wezwaniu terminu. 

10. Wznowienie dostarczania paliwa gazowego następuje niezwłocznie, po pisemnym 

powiadomieniu OSDg o usunięciu przyczyny wstrzymania lub uregulowaniu należności i 

okazaniu dowodu wpłaty. 

11. Jeżeli Odbiorca nie dopełnia obowiązku określonego w § 6 ust. 1 lit. o) Umowy, OSDg 

uznaje za skuteczne doręczone wszelkie powiadomienia na dotychczasowy adres. 
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Załącznik A 

do Załącznika Nr 3 

do Umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego wysokometanowego E 

Nr ……… /……..      z dnia                 r. 

Zamówienie ilości paliwa gazowego wysokometanowego typ E  

w poszczególnych miesiącach Roku umownego  

i zamówienie Mocy umownej oraz dopuszczalne wielkości 

jego odbioru dla poszczególnych stopni zasilania. 

 

1. Odbiorca zamawia na rok ………………………….. 

 

a) Moc umowną w wysokości ………………….   m³/h 

 

b) Paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach roku ………. w ilościach 

j.n.: 

 

Lp. Miesiąc gazowy Zamawiane ilości paliwa gazowego w m³ 

1 styczeń  

2 luty  

3 marzec  

4 kwiecień  

5 maj  

6 czerwiec  

7 lipiec  

8 sierpień  

9 wrzesień  

10 październik  

11 listopad  

12 grudzień  

Razem Rok ………… 

 

2. W przypadku posiadania przez Odbiorcę kilku Układów pomiarowych wymagane 

jest sporządzenie  niniejszego Załącznika odrębnie dla każdego układu. 

3. Dopuszczalne wielkości odbioru paliwa gazowego przez Odbiorcę dla 

poszczególnych 

stopni zasilania ustala się j.n.: 

 

Stopień 

zasilania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m³/h           

m³/doba           

 

4. Czas dojścia do 10 stopnia zasilania, po którym Odbiorca może wprowadzić ograniczenia wynosi 

…………  godzin. 

 

OSDg       Odbiorca 



 

32 
 

Załącznik B 

do Załącznika Nr 3 

do Umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego wysokometanowego E 

Nr ……… /……..      z dnia                 r. 

 

 

Charakterystyka gazowa obiektu 

 

1. Nazwa i adres Odbiorcy: 

 

 

……………………………………………….. 

pieczątka firmowa 

 

z siedzibą: 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Nazwa i adres obiektu: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

3. Dane (identyfikacyjne) przyłącza : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Dane dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego: 

 

 

Miejsce zainstalowania 

układu pomiarowo-

rozliczeniowego: 

 

 

Układ pomiarowo-

rozliczeniowy 

 

Sposób odczytu: 

bezpośredni / zdalny 

 

Inne urządzenia: 

 

 

 

 

OSDg       Odbiorca 
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Załącznik nr 4 

 
 

DO UMOWY 
O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

Nr ………/……… 
 

Osoby uprawnione do przekazywania informacji o zmianach danych  
nie wymagających Aneksów do umowy. 

 
 

1. OSDg  
CHEMAR S.A. z/s w Kielcach 
ul. K. Olszewskiego 6 
25 – 953 Kielce 
tel.: 41 367 50 13 
fax: 41 367 50 19 
e-mail: zarzad@chemar.com.pl 

  
Imię i nazwisko Dane teleadresowe Dyspozycyjność 
  
 

    
  

 
   

 

 

   

 

 

   

2. Sprzedawca:  
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 
 

Imię i nazwisko Dane teleadresowe Dyspozycyjność 

 
 

tel.:                       
 fax:                      

e-mail:           

 
 

tel.:                       
     fax:                     

e-mail:           

 
 

tel.:                       
     fax:                      

e-mail:           

 
 

OSDg     Sprzedawca 
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Załącznik nr 5 
 
 

DO UMOWY 
O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

Nr ………/……… 
 
 

Dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych 
 
 

1. OSDg  
CHEMARS.A. z s. w Kielcach 
ul. K. Olszewskiego 6 
25 – 953 Kielce 
tel.: 41 367 50 13 
fax: 41 367 50 19 
e-mail: zarzad@chemar.com.pl 

  

Imię i nazwisko Dane teleadresowe Dyspozycyjność 

   

 

 

   

 

 

2. Sprzedawca:  
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 
 

Imię i nazwisko Dane teleadresowe Dyspozycyjność 

 
 

tel.:                       
 fax:                      

e-mail:           

 
 

tel.:                       
     fax:                     

e-mail:           

 
 

tel.:                       
     fax:                      

e-mail:           

 
 

OSDg:         
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Załącznik nr 6 
 
 

DO UMOWY 
O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

Nr ………/……… 
 
 

Obsługa Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD) 
 i zasady wymiany danych pomiędzy OSDg  a ZUD 

 
 
1. Zasady obsługi PZD: 

1.1 OSDg  publikuje na swojej stronie internetowej aktualny wzór formularza PZD. 
1.2 ZUD składa PZD poprzez wysłanie do OSDg wypełnionego formularza PZD. 
1.3 Wysłany formularz PZD musi być podpisany przez osobę uprawnioną ze strony 

ZUD, wymienioną w załączniku Nr 4 do Umowy. 
1.4 Jednocześnie ZUD przesyła elektronicznie skan formularza PZD oraz 

Zestawienie Zbiorcze w formacie .xls (wg wzoru arkusza określonego na stronie 
internetowej OSDg) na adresy mailowe OSDg wskazane w Załączniku Nr 4 do 
umowy.  

1.5 Za moment przyjęcia zgłoszenia PZD przez OSDg uznaje się dzień dostarczenia 
formularza PZD w formie papierowej na adres wskazany w Umowie. 

1.6 W terminie określonym w IRiESDg , OSDg  przekazuje ZUD drogą mailową 
informację o przyjęciu lub odrzuceniu PZD, albo o odmowie świadczenia usług 
dystrybucji. Informacja przekazywana jest na adresy mailowe wskazane w 
Załączniku Nr 4 do Umowy. 

1.7 Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, iż otrzymywanie określonych rodzajów 
dokumentów PZD może być realizowane przy wykorzystaniu innych form 
przekazu niż opisane powyżej. W tym przypadku za moment przyjęcia zgłoszenia 
PZD uznaje się moment wpłynięcia zgłoszenia do OSDg  przy uzgodnionej 
formie przekazu. 

2. Zasady obsługi PZD – zmiana sprzedawcy. 
2.1 OSDg  publikuje na stronie internetowej aktualny wzór formularza PZD- zmiana 

sprzedawcy, wykorzystywany w realizacji procedury zmiany sprzedawcy. 
2.2 W przypadku zmiany sprzedawcy nowy ZUD składa w formie papierowej PZD 

Poprzez wysłanie wypełnionego formularza PZD – zmiana sprzedawcy, 
najpóźniej na 21 dni przed dniem zmiany sprzedawcy. 

2.3 Wysłany formularz PZD - zmiana sprzedawcy musi zostać podpisany przez 
osobę uprawnioną ze strony ZUD wymienioną w załączniku Nr 4 do Umowy. 

2.4 Jednocześnie ZUD przesyła elektronicznie skan formularza PZD oraz 
Zestawienie Zbiorcze w formacie .xls (wg wzoru arkusza określonego na stronie 
internetowej OSDg ) na adresy mailowe OSDg wskazane w Załączniku Nr 4 do 
umowy.  

2.5 Za moment przyjęcia zgłoszenia PZD – zmiana sprzedawcy przez OSDg uznaje 
się dzień dostarczenia formularza PZD – zmiana sprzedawcy w formie 
papierowej na adres wskazany w Umowie. 

2.6 W terminie określonym w IRiESDg , OSDg  przekazuje ZUD drogą mailową 
informację o przyjęciu lub odrzuceniu PZD- zmiana sprzedawcy, albo o odmowie 
świadczenia usług dystrybucji. Informacja przekazywana jest na adresy mailowe 
wskazane w Załączniku Nr 4 do Umowy. 

2.7 Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, iż otrzymywanie określonych rodzajów 
dokumentów PZD – zmiana sprzedawcy mogą być realizowane przy 
wykorzystaniu innych form przekazu niż opisane powyżej. W tym przypadku za 
moment przyjęcia zgłoszenia PZD uznaje się moment wpłynięcia zgłoszenia do 
OSDg  przy uzgodnionej formie przekazu. 
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3. Zasady wymiany danych pomiędzy OSDg i ZUD.   
3.1 W przypadku istnienia możliwości technicznych wymiana danych pomiędzy 

OSDg  i ZUD może odbywać się w drodze wymiany ustandaryzowanych 
komunikatów elektronicznych. Możliwość wymiany danych w drodze 
elektronicznej jest uwarunkowana przedłożeniem przez ZUD oświadczenia 
wyrażającego zgodę na taki sposób ich przekazywania. Niezależnie 
od powyższego Strony ustalają, że po przystosowaniu systemu informatycznego 
OSDg  umożliwiającego taki sposób wymiany danych, to wymiana odbywać się 
będzie w drodze elektronicznej. W tym celu Strony dokonają niezbędnych zmian 
postanowień niniejszego Załącznika Nr 6 do Umowy, lub też zasady wymiany 
danych zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami w inny sposób. 

3.2 Sposób wymiany danych i standardy komunikatów elektronicznych przyjętych do 
prowadzenia wymiany określi OSDg . Dokument opisujący sposób wymiany 
danych i standardy przyjętych komunikatów elektronicznych zostanie 
opublikowany na stronie internetowej OSDg. 

3.3 Późniejsze zmiany w dokumencie, o którym mowa w punkcie 3.2 publikowane 
będą na stronie internetowej OSDg  przynajmniej z 3-miesięcznym 
wyprzedzeniem przed ich przyjęciem do stosowania. 

3.4 Zmiany sposobu wymiany danych i stosowanych standardów komunikatów  
elektronicznych nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają zmiany treści 
Umowy bądź jej załączników. 

3.5 Strony mogą uzgodnić stosowanie innych sposobów i komunikatów 
elektronicznej wymiany danych niż opisane powyżej w punkcie 3.2 , jeżeli 
zostaną one uzgodnione pomiędzy OSDg i ZUD. 

 
 

OSDg:        Sprzedawca: 

 

 

 

 

 

 


