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MIĘDZYOPERATORSKA UMOWA DYSTRYBUCYJNA (MUD)
NR [***]

zawarta pomiędzy:

Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie

a

[***], dnia [***][***][***]r.
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Niniejsza Międzyoperatorska Umowa Dystrybucyjna, zwana dalej „Umową” lub „MUD”, została zawarta
w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:
Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów, Oddział [***] w [***], adres: [***], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411,
REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.488.917.050,00 zł, którą reprezentuje:
1.

________________ – ________________,

2.

________________ – ________________,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]
________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa,
zwaną dalej „PSG” lub „OSD”
a
____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje:
1.

________________ – ________________,

2.

________________ – ________________,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]
________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa,
zwaną dalej „OSDW”.
OSD i OSDW są również w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
−

PSG prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych na podstawie
koncesji udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE)
Nr PPG/59/2822/W/1/2/2001/MS (z późn. zm.) na okres do 31 grudnia 2030 r., oraz jest operatorem
systemu dystrybucyjnego wyznaczonym na podstawie decyzji Prezesa URE Nr DPE–4764(9)/2822/2008/PJ (z późn. zm.) na okres do 31 grudnia 2030 r.;

−

OSDW prowadzi działalność w zakresie dystrybucji paliw gazowych na podstawie koncesji
udzielonej decyzją Prezesa URE Nr [***] do dnia [***] [***] 20[***] r., której kopia stanowi Załącznik
Nr 10, przy wykorzystaniu sieci dystrybucyjnej gazowej (Sieć dystrybucyjna OSDW), zasilanej
z systemu dystrybucyjnego OSD, oraz jest operatorem systemu dystrybucyjnego wyznaczonym na
sieci dystrybucyjnej OSDW decyzją Prezesa URE Nr [***] na okres do dnia [***] [***] 20[***] r., której
kopia stanowi Załącznik Nr 11;

−

Zgodnie z pkt 11.12.1 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez
Prezesa URE decyzją z dnia [***] Nr [***] (IRiESD), OSDW, którego system dystrybucyjny
przyłączony jest do Obszaru dystrybucyjnego OSD, zobowiązany jest wystąpić do OSD z wnioskiem
o zawarcie MUD i przydzielenie mu całości Mocy umownej w MFPWYOSDW lub MFPWEOSDW ;

Strony postanowiły zawrzeć MUD o treści szczegółowo określonej w postanowieniach poniżej:
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§ 1.

PRZEDMIOT MUD

1.

Przedmiotem MUD jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy OSD a OSDW oraz
określenie warunków świadczenia usług dystrybucji przez OSD na rzecz OSDW obejmujących:
1)

prawo do korzystania z Mocy umownej przyznanej OSDW w Międzysystemowych Fizycznych
Punktach Wyjścia z Obszaru dystrybucyjnego OSD do systemu dystrybucyjnego OSDW
(MFPWYOSDW), w zakresie określonym w Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji typu OSDW
(PZDOSDW),

2)

dystrybucję Paliwa gazowego do MFPWYOSDW, w zakresie określonym w Pojedynczym
Zleceniu Dystrybucji typu W (PZDW).

2.

W ramach MUD określono także zasady korzystania z Mocy umownej przyznanej OSDW
w Międzysystemowych Fizycznych Punktach Wejścia do Obszaru dystrybucyjnego OSD
z przyłączonego do tego obszaru systemu dystrybucyjnego OSDW (MFPWEOSDW), w zakresie
określonym w Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji typu OSDW (PZD OSDW).

3.

MUD ma charakter umowy ramowej, co w szczególności oznacza, że:
1)

w przypadku świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1.1) – zamawianie i przydział Mocy
umownej w MFPWYOSDW następuje na podstawie PZDOSDW złożonego przez OSDW
i przyjętego do realizacji przez OSD, zgodnie z postanowieniami MUD, OWU, Taryfy oraz
IRiESD; prawidłowe złożenie PZDOSDW przez OSDW i przyjęcie tego PZDOSDW do realizacji
przez OSD skutkować będzie powstaniem zobowiązania OSD do dystrybucji Paliwa
gazowego do MFPWYOSDW, która realizowana będzie w zakresie określonym w PZDW
złożonych przez Zleceniodawców Usług Dystrybucji (ZUD) zainteresowanych skorzystaniem
z Mocy umownej przyznanej OSDW na podstawie PZDOSDW i przyjętych do realizacji przez
OSD oraz powstaniem zobowiązania OSDW do odbioru Paliwa gazowego dostarczonego
przez OSD do MFPWYOSDW,

2)

w przypadku świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1.2) – OSD będzie świadczyć Usługi
dystrybucji na rzecz OSDW każdorazowo na podstawie PZDW złożonego przez OSDW
i przyjętego do realizacji przez OSD zgodnie z postanowieniami MUD, OWU oraz IRiESD;
prawidłowe złożenie PZDW przez OSDW i przyjęcie tego PZDW do realizacji przez OSD
skutkować będzie powstaniem zobowiązania OSD do świadczenia usługi dystrybucji na rzecz
OSDW, oraz zobowiązaniem OSDW do przekazania Paliwa gazowego OSD w Punkcie
wejścia do Systemu dystrybucyjnego i odbioru Paliwa gazowego od OSD w MFPWYOSDW,
w celu umożliwienia OSD świadczenia usługi dystrybucji.

4.

Prawa i obowiązki Stron wynikające z zawarcia MUD określone są w MUD oraz w Ogólnych
Warunkach Umowy (zwanych dalej OWU) stanowiących Załącznik Nr 1, a także w Regulaminie
ustanawiania zabezpieczeń stanowiącym Załącznik Nr 2 (zwanym dalej Regulaminem
zabezpieczeń) oraz w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej IRiESD)
i w Taryfie (zwanej dalej Taryfą). W dniu zawarcia MUD obowiązuje Regulamin zabezpieczeń
przyjęty przez OSD w dniu [***] r., a także IRiESD zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia z dnia
[***] r. i opublikowana w „Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe” nr [***] (***) z dnia [***] r.
oraz „Taryfa nr [***] dla usług dystrybucji paliw gazowych” zatwierdzona decyzją Prezesa URE
z dnia [***] r. i opublikowana w „Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe” nr [***] (***). Taryfa
oraz IRiESD dostępne są także na stronie internetowej OSD. OSDW podpisując MUD oświadcza,
iż zapoznał się z treścią obowiązującego Regulaminu zabezpieczeń, a także IRiESD oraz Taryfy
i akceptuje ich postanowienia jako integralne części MUD oraz zobowiązuje się je stosować.
Wszelkie zmiany IRiESD oraz Taryfy, po ich zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz wprowadzeniu
przez OSD do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązują Strony bez
konieczności zmiany MUD.

5.

Integralną częścią MUD jest Porozumienie o współpracy, stanowiące Załącznik Nr 3 i regulujące
kwestie współpracy techniczno – organizacyjnej, w tym zasady wymiany danych pomiarowych.

6.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy:
1)

postanowieniami MUD a postanowieniami stanowiących jej integralną część OWU lub
Regulaminu zabezpieczeń lub Porozumienia o współpracy, pierwszeństwo będą miały
postanowienia MUD,
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2)

postanowieniami OWU a postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń lub Porozumienia
o współpracy, pierwszeństwo będą miały postanowienia OWU,

3)

postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń a postanowieniami Porozumienia o współpracy,
pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu zabezpieczeń,

4)

postanowieniami MUD (w tym stanowiącymi jej integralną część OWU lub Regulaminu
zabezpieczeń lub Porozumienia o współpracy) a postanowieniami IRiESD lub Taryfy,
pierwszeństwo będą miały postanowienia MUD,

5)

postanowieniami IRiESD a postanowieniami Taryfy, pierwszeństwo będą miały postanowienia
IRiESD.

OSDW oświadcza, że:
1)

MUD zawierana jest w związku z prowadzoną przez OSDW działalnością gospodarczą,

2)

posiada wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami aktów
korporacyjnych OSDW zgody i zezwolenia na zawarcie MUD.

§ 2.

OKRES OBOWIĄZYWANIA MUD

1.

MUD zostaje zawarta na czas nieoznaczony i wchodzi w życie w dniu [***], przy czym niezależnie
od okresu, na jaki MUD została zawarta, MUD ulega rozwiązaniu lub wygasa w przypadkach
określonych postanowieniami Rozdziału XI OWU.

2.

Rozpoczęcie świadczenia usługi, o której mowa w § 1.1.1), nastąpi w terminie określonym
w PZDOSDW, złożonym przez OSDW i przyjętym do realizacji przez OSD zgodnie z zasadami
określonymi w OWU oraz IRiESD, jednakże nie wcześniej niż po spełnieniu przez OSDW
warunków finansowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń.

3.

Rozpoczęcie świadczenia usługi, o której mowa w § 1.1.2), nastąpi w terminie określonym
w pierwszym PZDW, złożonym przez OSDW i przyjętym do realizacji przez OSD zgodnie
z zasadami określonymi w OWU oraz IRiESD, jednakże nie wcześniej niż po spełnieniu przez
OSDW warunków finansowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń.

§ 3.

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ OSDW Z MOCY UMOWNEJ PRZYZNANEJ W MFPWYOSDW

1.

Przyznanie OSDW Mocy umownej w MFPWYOSDW następuje poprzez przyjęcie do realizacji
PZDOSDW złożonego uprzednio przez OSDW, na zasadach określonych w OWU, Taryfie oraz
IRiESD.

2.

OSDW zapewnia odbiór w MFPWYOSDW Paliwa gazowego dystrybuowanego przez OSD do tego
punktu.

3.

Zmiana Mocy umownej przyznanej OSDW w MFPWY OSDW odbywa się na zasadach określonych
w OWU, Taryfie oraz IRiESD. Z momentem przyznania Mocy umownej w MFPWYOSDW OSDW
uzyskuje status ZUD w rozumieniu IRiESD i jest zobowiązany stosować się do wszystkich
obowiązków ZUD określonych w IRiESD lub Taryfie, chyba że MUD, IRiESD lub Taryfa stanowią
inaczej.

4.

OSDW jest zobowiązany do wykonywania, na zasadach określonych w MUD, OWU oraz IRiESD,
Alokacji dla MFPWYOSDW, tj.: podziału całkowitej objętości Paliwa gazowego pobranego
w MFPWYOSDW pomiędzy ZUD lub ZUD i OSDW korzystających, w zakresie określonym w PZDW,
z Mocy umownej przyznanej w tym punkcie OSDW.

§ 4.

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ OSDW Z MOCY UMOWNEJ PRZYZNANEJ W MFPWEOSDW

1.

Przyznanie OSDW Mocy umownej w MFPWEOSDW następuje poprzez przyjęcie do realizacji
PZDOSDW złożonego uprzednio przez OSDW, na zasadach określonych w OWU oraz IRiESD.

2.

Przyznanie OSDW Mocy umownej w MFPWEOSDW nie stanowi podstawy do pobierania od OSDW
opłat z tego tytułu, chyba że Taryfa stanowi inaczej.

Strona 5/10

MIĘDZYOPERATORSKA UMOWA DYSTRYBUCYJNA (MUD)
WZÓR – wersja Nr 5 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

3.

OSDW jest zobowiązany do wykonywania, na zasadach określonych w MUD, OWU oraz IRiESD,
Alokacji dla MFPWEOSDW, tj.: podziału całkowitej objętości Paliwa gazowego wprowadzonej do
Systemu dystrybucyjnego OSD w MFPWEOSDW pomiędzy ZUD lub ZUD i OSDW korzystających,
w zakresie określonym w PZDW, z Mocy umownej przyznanej w tym punkcie OSDW.

§ 5.

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

Strony ustalają, że przed rozpoczęciem świadczenia usług dystrybucji, o których mowa w § 1.1.1) lub
§ 1.1.2), OSDW udzieli OSD zabezpieczenia finansowego zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie zabezpieczeń.
§ 6.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z MUD

1.

Przeniesienie przez Stronę jej praw lub obowiązków wynikających z MUD na osobę trzecią wymaga
dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Zastrzeżenie to nie dotyczy przelewu
wierzytelności pieniężnej.

2.

OSDW nie przysługuje prawo potrącenia swojej należności z kwot należności należnych OSD.

§ 7.

ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH

1.

Kwestie sporne dotyczące realizacji MUD Strony będą rozstrzygać w pierwszej kolejności w drodze
negocjacji.

2.

W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego jakości lub ilości odbieranego z Systemu
dystrybucyjnego OSD Paliwa gazowego w MFPWYOSDW lub przekazywanego przez OSDW do
Systemu dystrybucyjnego w MFPWEOSDW, 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. Opinia ta jest wiążąca dla Stron. Koszty tego
badania pokrywa Strona, której stanowisko nie zostanie potwierdzone.

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, właściwy miejscowo dla obszaru taryfowego, w którym
znajduje się MFPWYOSDW lub MFPWEOSDW których dotyczy spór, chyba że sprawa będzie należała
do kompetencji Prezesa URE.

§ 8.

WYMIANA INFORMACJI

1.

Korespondencja związana z realizacją MUD będzie doręczana na adresy Stron, które określa
Załącznik Nr 4, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską, przez
posłańca, faksem lub drogą elektroniczną.

2.

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentu przekazanego w formie
pisemnej i elektronicznej, wiążące dla Stron są postanowienia dokumentu przekazanego w formie
pisemnej.

3.

Strony uzgadniają, że odpowiedzi na pisma Stron dotyczące realizacji MUD będą udzielane nie
później niż w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia pisma, chyba że MUD, IRIESD lub
Taryfa stanowi inaczej.

4.

Dane kontaktowe osób upoważnionych do składania oświadczeń związanych z realizacją MUD
innych niż przekazywanie danych dyspozytorskich, jednakże bez prawa wprowadzania zmian do
MUD, określa Załącznik Nr 4.

5.

Dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych określa Załącznik Nr 5.

6.

Procedurę wymiany pomiędzy OSD i OSDW informacji i danych w zakresie dotyczącym obsługi
PZD określa Regulamin wymiany danych oraz dokumentów związanych z obsługą Pojedynczych
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Zleceń Dystrybucji (PZD) (zwany dalej „Regulaminem obsługi PZD”), stanowiący Załącznik Nr 6.
W dniu zawarcia MUD obowiązuje Regulamin obsługi PZD przyjęty przez OSD w dniu [***], OSDW
podpisując Umowę oświadcza, że zapoznał się z jego treścią. Zmiana Regulaminu obsługi PZD
nie wymaga zawarcia aneksu do MUD i następuje na zasadach określonych w tym regulaminie
lub OWU.
7.

Wymiana danych pomiędzy OSD a OSDW na potrzeby wykonania alokacji operatywnych
i rozliczeniowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie obsługi PZD, stanowiącym
Załącznik Nr 6, przy czym do dnia wdrożenia funkcjonalności w standardach wymiany danych oraz
dokumentów umożliwiających ich wykorzystanie w ramach wymiany danych na potrzeby
wykonania alokacji, OSD określa procedurę w tym zakresie. W dniu zawarcia niniejszej MUD
obowiązuje procedura wymiany danych między OSD a OSDW na potrzeby wykonania alokacji
operatywnych i rozliczeniowych określona w Załącznik Nr 7, przy czym OSD ma prawo do zmiany
tej procedury, co następuje poprzez doręczenie zmienionej procedury wymiany danych OSDW. W
celu uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że zmiana procedury wymiany danych, o której
mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany MUD, ani nie wymaga zawarcia aneksu do
MUD. OSD zobowiązuje się do poinformowania OSDW, z wyprzedzeniem co najmniej jednego (1)
miesiąca, o wdrożeniu wymiany danych na potrzeby wykonania alokacji operatywnych i
rozliczeniowych na zasadach określonych w Regulaminie obsługi PZD, a informacja taka jest
wiążąca dla OSDW.

8.

W trakcie trwania MUD, każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę
o zmianie danych, o których mowa w ust. 1, 4 oraz 5. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany MUD
i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do MUD.

9.

OSDW upoważnia OSD do przekazywania OSW informacji związanych z realizacją MUD
w zakresie określonym w IRiESD.

10.

Strony będą się wzajemnie informowały o wszelkich okolicznościach mogących mieć znaczenie
dla prowadzenia ruchu, planowania rozwoju i eksploatacji sieci dystrybucyjnych OSD i OSDW,
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.

11.

W przypadku gdy wymiana informacji lub danych odbywa się przy wykorzystaniu udostępnionych
przez OSD systemów informatycznych, OSDW jest zobowiązany do korzystania z tych systemów
zgodnie z regulaminami lub instrukcjami obsługi tych systemów, a w szczególności do
nieudostępniania osobom nieupoważnionym danych umożliwiających uzyskanie dostępu do tych
systemów.

12.

OSDW ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowym wykorzystywaniem
udostępnionych przez OSD systemów informatycznych, w tym w szczególności za udostępnienie
danych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych systemów osobom nieuprawnionym.

13.

OSD nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez OSDW udostępnionych systemów
informatycznych niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności za udostępnianie niepowołanym
osobom danych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych systemów.

14.

OSD w każdym czasie może zmienić regulaminy lub instrukcje obsługi udostępnionych systemów
informatycznych, co nie stanowi zmiany MUD, ani nie stanowi podstawy do wypowiedzenia przez
OSDW MUD.

15.

Zestawienie zleceniodawców usług dystrybucji dysponujących zawartą z OSDW umową
o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych i prawem do odbioru paliwa gazowego
w MFPWYOSDW lub prawem dostarczania paliwa gazowego do MFPWEOSDW oraz podmiotów
prowadzących obrót paliwami gazowymi w MFPWY OSDW określa Załącznik Nr 8. W trakcie
obowiązywania MUD OSDW jest zobowiązany na bieżąco informować OSD o zmianie podmiotów,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym - zmiana tych danych nie stanowi zmiany MUD i nie
wymaga zawarcia pisemnego aneksu do MUD.

16.

Strony wprowadzają zasady fakturowania określone w Załączniku Nr 9.

17.

OSD oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia
8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

[Zapis opcjonalny:]
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18.

OSDW oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.

§ 9.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ

1.

Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków w zakresie poufności na zasadach
określonych w IRiESD.

2.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO), OSD
informuje, iż Administratorem danych osobowych OSDW, jego przedstawicieli i pracowników jest:
PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych OSD: iodo@psgaz.pl).

3.

Dane osobowe OSDW, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane:
1)

2)

3)

na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora
(art. 6 ust. 1.lit. c) RODO) w celu:
a)

weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi
muszą wykazać się pracownicy OSDW tam, gdzie jest to niezbędne – i będą pobierane
do wglądu podczas wykonywanych prac,

b)

rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji - i będą przetwarzane przez
okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu,

c)

wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – i będą
przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,

ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1. lit.
f) RODO) w celu:
a)

przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych - i będą przetwarzane przez okres
5 lat od daty realizacji czynności,

b)

windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
należność została uregulowania,

ze względu na konieczność realizacji MUD pomiędzy OSDW a Administratorem (art. 6 ust. 1
lit. b) RODO) w celu:
a)

zawierania i realizacji MUD (w tym realizacji usługi dystrybucji, przygotowania danych
pomiarowych do rozliczeń, wystawiania dokumentów sprzedażowych) - i będą
przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji MUD oraz dochodzenia roszczeń
związanych z MUD lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na
Administratora,

b)

monitorowania zabezpieczeń – i będą przetwarzane przez okres obowiązywania
i realizacji MUD lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora,

c)

obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń - i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty
zakończenia sprawy.

4.

Dane osobowe OSDW, jego przedstawicieli i pracowników mogą zostać udostępnione
upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom
egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

5.

OSDW, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu.

6.

OSDW, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w razie uznania, iż przetwarzanie ich
dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.
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7.

OSDW zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane
są przetwarzane przez Administratora związku z zawarciem i wykonywaniem MUD, zapoznali się
z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W zakresie nieuregulowanym w MUD zasady odpowiedzialności Stron określone są
postanowieniami IRiESD oraz Taryfy. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej
Strony na podstawie MUD za utracone korzyści.

2.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w MUD, w tym w załącznikach do MUD, zmiany MUD
wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Wszystkie załączniki do MUD stanowią jej integralną część.

4.

MUD wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez obie Strony.

5.

MUD został sporządzony w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

§ 11. ZAŁĄCZNIKI
Integralną część MUD stanowią następujące załączniki:
Załącznik Nr 1

Ogólne Warunki MUD (OWU).

Załącznik Nr 2

Regulamin zabezpieczeń.

Załącznik Nr 3

Porozumienie o współpracy.

Załącznik Nr 4

Osoby uprawnione do przekazywania
niewymagających Aneksów do MUD.

informacji

Załącznik Nr 5

Dane
do
kontaktu
i eksploatacyjnych.

służb

Załącznik Nr 6

Regulamin wymiany danych oraz dokumentów związanych z obsługą
Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD).

Załącznik Nr 7

Procedura wymiany danych między OSD a OSDW na potrzeby alokacji
operatywnych i rozliczeniowych.

Załącznik Nr 8

Zestawienie
podmiotów
dostarczających
paliwo
gazowe
do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDW, które będą
korzystały z MFPWYOSDW lub MFPWEOSDW.

Załącznik Nr 9

Zasady fakturowania.

Załącznik Nr 10

Decyzja Prezesa URE w sprawie udzielenia OSDW koncesji na
dystrybucję paliw gazowych.

Załącznik Nr 11

Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia OSDW operatorem
systemu dystrybucyjnego gazowego na sieci objętej zakresem MUD.

operacyjnego

lub

danych

dyspozytorskich

PODPISY:
OSD:

___________________

_____________________
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___________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________

_____________________

OSDW:

Strona 10/10

