
  

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

Zawarta w …………………, w dniu …………….., pomiędzy: 

Elektrociepłownią Milicz Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 14-16/213, 45-057 Opole, KRS: 
0000407379, NIP: 7543061044, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jacka Brzozowskiego zwana 
dalej “Spółką” lub “OSD”, 
a 
............................................................................................. z siedzibą w ........................... 
ul. ..................................,  ....-......... ..........................., KRS: ……………….. NIP: ................................, 
reprezentowanym przez …………………………… zwanym dalej „Zlecającym Usługę Dystrybucyjną” lub 
„ZUD”,  
łącznie zwane „Stronami”, 
o następującej treści: 

§ 1 
/Przedmiot umowy/ 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez OSD na rzecz ZUD usług dystrybucji paliwa 
gazowego system dystrybucyjnym do odbiorcy ZUD. 

2. Strony oświadczają, że swoje prawa i obowiązki podporządkowują, ponad wynikające z 
niniejszej umowy, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (dokumentacja 
techniczna) oraz aktualnej Taryfy. Ich zmiany zaś – po zatwierdzeniu przez Organy regulacyjne 
– nie stanowią zmiany umowy. 

3. Niniejsza Umowa ma charakter umowy ramowej i świadczenie usługi dystrybucji 
wymaga odrębnego węzła pomiędzy stronami, przy czym prawidłowe zgłoszenie 
zapotrzebowania przez ZUD tworzy zobowiązanie do świadczenia przez OSD. 

4. Prawidłowo złożone zapotrzebowanie przez ZUD skutkować będzie obowiązkiem przedłożenia 
przez OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego w terminie 7 dni według 
stosowanego wzoru i przystąpieniem do jej realizacji. 

5. Zapotrzebowanie określa ilość paliwa i moc zamówioną 

§ 2 
/Oświadczenia Stron/ 

1. ZUD oświadcza, że:  
a) posiada umowę o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych zawartą z Operatorem 

Systemu Przesyłowego  ……………….., z/s ……… nr ………….. z dnia obowiązującą w okresie 
od …….do…………, lub że umowa taka zostanie przez niego zawarta do dnia rozpoczęcia 
świadczenia usług dystrybucji przez OSD. Dla skuteczności tego oświadczenia, konieczne 
jest przedstawienie OSD przez ZUS przed rozpoczęciem świadczenia usługi kopii umowy, z 
zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa obu podmiotów; 

b) posiada umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z OSD w zakresie realizacji praw i 
obowiązków związanych z realizacją usługi dystrybucji oraz bilansowania handlowego 
Sprzedawcy przez OSD obowiązującą w okresie świadczenia przedmiotu niniejszej 
umowy; 

c) posiada lub zamierza posiadać umowy sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami 
przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSD; 



  

d) posiada lub  będzie posiadał pełnomocnictwo Odbiorcy na terenie świadczenia usługi 
dystrybucji przez OSD do współpracy o przekazywaniu danych pomiarowych na rynek 
bilansujący obowiązujące od obowiązujące w okresie świadczenia przedmiotu niniejszej 
umowy; 

e) umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez ZUD działalnością gospodarczą 
polegającej na obrocie paliwami gazowymi, na którą ZUD posiada koncesję 
nr………………………………….. udzieloną przez ……………..z dnia ………., obowiązującą od………
do……….;  

f) posiada wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami 
aktów korporacyjnych ZUD zgody i zezwolenia na zawarcie Generalnej Umowy 
Dystrybucyjnej paliwa gazowego.  

2. OSD oświadcza, że:  
a) posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki Nr ……………………. z dnia ………..r. 
b) posiada decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczającą go Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego gazowego decyzją Nr …………………………… z dnia ……………r.  
c) w granicach własnej dokumentacji technicznej w sposób niedyskryminacyjny dla 

uczestników obrotu paliwem gazowym zawiera umowy dystrybucji tego paliwa. 

§ 3 
/Obowiązki ZUD i prawo wstrzymania/ 

1. ZUD zobowiązuje się do zamieszczania w Umowach kompleksowych lub umowach sprzedaży 
Paliwa gazowego zawieranych przez ZUD z Odbiorcami postanowień, umożliwiających OSD 
świadczenie usług Dystrybucji do Odbiorców ZUD, a w szczególności wymogów OSD 
dotyczących warunków dostarczania i odbioru Paliwa gazowego w Punktach wyjścia 
zlokalizowanych u Odbiorców ZUD.  

2. OSD może wstrzymać w całości bądź w części realizację niniejszej umowy, bez prawa do 
rozwiązania lub odstąpienia ze strony ZUD: 
a) jeżeli którakolwiek z umów wymienionych wyżej nie będzie obowiązywać lub wygaśnie, 
b) w razie cofnięcia przez Prezesa URE koncesji lub upływu okresu jej obowiązywania.  

§ 4 
/Okres obowiązywania/ 

1. Umowa obowiązuje od dnia ………………….r. i zostaje zawarta na czas nieoznaczony/oznaczony 
do dnia ………….……..., za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Dystrybucji nastąpi w terminie określonym zgłoszonym 
zapotrzebowaniu przyjętym przez OSD, pod warunkiem jego prawidłowości. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem okresu jej obowiązywania w następujących 
przypadkach: 
a) w drodze pisemnego porozumienia Stron; 
b) z dniem wygaśnięcia decyzji o wyznaczeniu OSD 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;  



  

c) z dniem upływu terminu określonego w decyzji Prezesa URE nakazującej Stronie 
prowadzenie dalszej działalności pomimo wygaśnięcia koncesji; 

d) z dniem cofnięcia przez Prezesa URE koncesji albo decyzji dotyczącej działalności 
związanej z realizacją Umowy;  

e) z upływem terminu wypowiedzenia Umowy;  
f) w przypadku rozwiązania międzyoperatorskiej umowy przesyłowej pomiędzy OSD a 

Operatorem Systemu Przesyłowego z przyczyn leżących po stronie OSP, lub w przypadku 
utraty przez OSD z przyczyn leżących po stronie OSP, prawa do korzystania z 
przepustowości w międzysystemowych fizycznych punktach wejścia do systemu 
przesyłowego z obszaru dystrybucyjnego lub w międzysystemowych fizycznych punktach 
wyjścia z systemu przesyłowego do obszaru dystrybucyjnego 

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. 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 
/ograniczenia świadczenia usług/ 

1. Strony dopuszczają ograniczenie lub wstrzymanie, w części lub w całości i ponad przyczyny 
opisane w § 3 ust. 2, świadczenia usług dystrybucji w przypadkach:  
a) wystąpienia siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków;  
b) awarii w sieci dystrybucyjnej OSD  
c) ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego wprowadzonych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów;  
d) zastosowania przez Operatora Systemu Przesyłowego ograniczeń w zakresie użytkowania 

sieci lub świadczenia usług 
e) wprowadzenia przez OSD przerw i ograniczeń w świadczeniu usług dystrybucji dla ZUD 

oraz Odbiorcy objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z postanowieniami umów o 
świadczenie usług dystrybucji zawartych przez OSD; 

f) działań lub zaniechań podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie wskazanego przez 
Sprzedawcę mających wpływ na realizację przez OSD przedmiotu Umowy;  

g) wystąpienia niezawinionych przez OSD awarii systemów informatycznych OSD w zakresie 
mającym wpływ na realizację Umowy przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków.  

§ 6 
/Rozliczenia/ 

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

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

3. Pozostałe szczegółowe zasady dokonywania rozliczeń zostały określone w Taryfie, Umowie 
dystrybucji i dokumentacji technicznej. 

4. Opłaty nieujęte w Taryfie i Umowie naliczane są zgodnie z zasadami określonymi 
dokumentacji technicznej. 



  

5. W przypadku gdy suma ilości Paliwa gazowego pobranego w Punktach wyjścia przez ZUD była 
większa niż suma ilości Paliwa gazowego zaalokowanego na rzecz ZUD w Punktach wejścia do 
danego obszaru dystrybucyjnego, ZUD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz OSD w ramach 
usługi bilansowania opłaty z tytułu przekazanego ZUD Paliwa gazowego w wysokości 
ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej. 

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

7. ZUD zobowiązuje się do zapłaty opłaty na rzecz OSD za wykonane na jego wniosek 
wstrzymanie lub wznowienie dostaw paliwa gazowego.  

8. ZUD zobowiązuje się do zapłaty należności na rzecz OSD za dodatkowe odczyty układów 
pomiarowo-rozliczeniowych dokonanych na żądanie ZUD.  

9. Do ceny stosowanej we wzajemnych rozliczeniach zostanie naliczony podatek VAT według 
stawki aktualnej na dzień wykonania usługi 

10. Faktura zostanie wystawiona po każdym okresie rozliczeniowym 
11. Płatności wynikające z Umowy, ZUD będzie regulował przelewem na konto wskazane na 

fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT lub faktury VAT. 
12. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. 

§ 7 
/przeniesienie praw/ 

1. Przeniesienie przez Stronę jej praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią 
wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.  

2. Zastrzeżenie to nie dotyczy sprzedaży lub udostępnienia przez OSD innym podmiotom 
niewykorzystanej przez ZUD przepustowości na zasadach określonych w dokumentacji 
technicznej.  

§ 8 
/Spory i reklamacje/ 

1. Kwesne sporne dotyczące realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać w pierwszej kolejności w 
drodze negocjacji.  

2. Wyłącznie w razie braku skuteczności negocjacji i potwierdzenia tego faktu, każda ze stron 
jest uprawniona do wystąpienia na drogę postępowania administracyjnego lub sądowego. 

3. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego jakości lub ilości przekazywanego do Dystrybucji 
lub odbieranego z Systemu dystrybucyjnego OSD Paliwa gazowego, nierozwiązanego w 
drodze negocjacji, każda ze Stron może zwrócić się o opinię dotyczącą przedmiotu sporu do 
wybranego przez nią 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.  

4. Opinia ta jest wiążąca dla Stron, o ile druga strona potwierdziła zgodę na badanie oraz 
wybraną jednostkę. Koszty tego badania pokrywa Strona, której stanowisko nie zostanie 
potwierdzone. 

§ 9 
/Pozostałe postanowienia/ 



  

1. Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie doręczana na adresy Stron podane w 
komparycji lub drogą elektroniczną – mailową.  

2. Osobami do kontaktów w sprawie realizacji Umowy są w imieniu: 
OSD: …………………………………………………………………………………………… 
ZUD: ……………………………………………………………………………………. 

§ 10 
/Poufność/ 

1. W trakcie trwania niniejszej umowy, ZUD zobowiązuje się: zachować w tajemnicy, nie 
przekazywać, nie ujawniać, jak również nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Spółki, 
informacji strategicznych, handlowych, informatycznych, markenngowych, programowych, 
organizacyjnych, księgowych, finansowych, personalnych, statystycznych, pracowniczych 
dotyczących bezpośrednio OSD lub podmiotów z nią współpracujących.  

2. Tajemnicę OSD stanowią w szczególności: 
a) Strategie i plany handlowe, markenngowe i rozwojowe 
b) Systemy komputerowe i informatyczne, sklepy internetowe i ich działanie. 
c) System organizacyjny i zarządzanie; 
d) Sytuacja finansowa i ekonomiczna Spółki oraz jej powiązania z Bankami oraz instytucjami 

Finansowymi, 
e) Informacje handlowe w szczególności dotyczące kontrahentów, sieci dystrybucyjnej, 

warunków handlowych w tym cen i terminów płatności; 
3. Poprzez informacje poufne rozumie się wszelakie informacje przekazywane drugiej Stronie, 

bez względu na sposób i nośnik ich przekazania, za wyjątkiem informacji wyraźnie 
określonych jako nieobjętych poufnością oraz informacji powszechnie dostępnych.  

4. W przypadku wątpliwości co do poufności informacji uznaje się je za poufne. Czynem 
nieuczciwej konkurencji jest ponadto: 
a) nakłanianie lub sugerowanie klientom OSD do rozwiązania ze Spółką umowy, 
b) rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o Spółce w 

celu przysporzenia sobie lub osobie trzeciej korzyści lub wyrządzenia szkody, 

§ 11 
/Postanowienia końcowe/ 

1. Zmiana warunków Umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności na piśmie  
z wyjątkiem: 
a) zmiany Taryfy OSD, w szczególności stawek opłat stosowanych w rozliczeniach, 
b) zmiany adresu do korespondencji, 
c) zmiany danych układów pomiarowo-rozliczeniowych, w tym numeru licznika, 
d) zmiany postanowień dokumentów i przepisów technicznych i technologicznych dla 

wykorzystania niniejszej umowy. 
2. korespondencja i faktury składane na inne niż ostatnio wskazane przez Strony, zgodnie  

z postanowieniami Umowy adresy, będzie uznawana za nieskutecznie doręczoną.  
3. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w razie zaistniałego sporu, Sądem 

właściwym dla takiego przypadku, będzie Sąd miejsca siedziby Spółki. 
4. W sprawach nie unormowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa 

energetycznego wraz z aktami wykonawczych oraz dokumentacji technicznej i Taryfy OSD. 



  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

6. Nieważność któregokolwiek z postanowień umowy nie wpływa na ważność pozostałej części 
umowy. 

OSD ZUD


