UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO
WZÓR – wersja Nr 6 z dnia 22 listopada 2021 r.

UMOWA NR [***]
O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO
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 „Operatorem Systemu Dystrybucyjnego” 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 „Zleceniodawcą Usługi Dystrybucji” lub „ZUD”.
OSD i ZUD są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”.
Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.
§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY, STOSUNEK UMOWY DO TARYFY ORAZ IRiESD, OŚWIADCZENIA
STRON

1.

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad świadczenia przez OSD usługi Dystrybucji Paliwa
gazowego Systemem dystrybucyjnym OSD na rzecz ZUD będącego odbiorcą końcowym
dokonującym zakupu paliwa gazowego na własny użytek.

2.

Prawa i obowiązki Stron oraz zasady świadczenia usługi Dystrybucji określone są
w Umowie, 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 Umowy obowiązuje
Regulamin zabezpieczeń przyjęty przez OSD w dniu [***], a także IRiESD zatwierdzona decyzją
Prezesa URE z dnia [***] i opublikowana w „Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe” nr
[***] (***) z dnia [***] oraz „Taryfa nr [***] dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia [***]
i opublikowana w „Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe” nr [***] (***). Taryfa oraz
IRiESD dostępne są także na stronie internetowej OSD. ZUD podpisując Umowę oświadcza, iż
zapoznał się z treścią obowiązującego Regulaminu zabezpieczeń, a także IRiESD oraz Taryfy
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i akceptuje ich postanowienia jako integralne części Umowy 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 Umowy.
3.

W przypadku gdy OSD świadczy na rzecz ZUD usługi Dystrybucji przy wykorzystaniu Systemu
dystrybucyjnego zasilanego z Instalacji regazyfikacji LNG, ZUD zobowiązany jest stosować się
do Regulaminu dostaw skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji LNG (zwanego
dalej „Regulaminem LNG”), stanowiącego Załącznik Nr 3. W chwili zawarcia Umowy
obowiązuje Regulamin LNG przyjęty przez OSD w dniu [***], ZUD podpisując Umowę
oświadcza, iż zapoznał się z treścią obowiązującego Regulaminu LNG, i akceptuje jego
postanowienia jako integralne części Umowy oraz zobowiązuje się je stosować. OSD jest
uprawniony do zmiany Regulaminu LNG, na zasadach określonych w OWU lub Regulaminie
LNG.

4.

Zgodnie z IRIESD, Umowa ma charakter umowy ramowej, co w szczególności oznacza, że
OSD będzie świadczył usługi Dystrybucji na rzecz ZUD każdorazowo na podstawie
Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) złożonego przez ZUD zgodnie z postanowieniami
Umowy, OWU oraz IRiESD i stanowiącego integralną część Umowy. Prawidłowe złożenie PZD
przez ZUD oraz przyjęcie PZD do realizacji przez OSD, na zasadach określonych w IRiESD,
skutkować będzie powstaniem zobowiązania OSD do świadczenia usługi Dystrybucji na rzecz
ZUD, oraz zobowiązaniem ZUD do przekazania Paliwa gazowego OSD i odbioru Paliwa
gazowego od OSD, w celu umożliwienia OSD świadczenia usługi Dystrybucji.

5.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy:

6.

1)

postanowieniami Umowy a postanowieniami stanowiących jej integralną część OWU lub
Regulaminu zabezpieczeń lub Regulaminu LNG, pierwszeństwo będą miały
postanowienia Umowy,

2)

postanowieniami OWU a postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń lub Regulaminu
LNG, pierwszeństwo będą miały postanowienia OWU,

3)

postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń a postanowieniami Regulaminu LNG,
pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu zabezpieczeń,

4)

postanowieniami Umowy a postanowieniami IRiESD lub Taryfy, pierwszeństwo będą
miały postanowienia Umowy,

5)

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

ZUD oświadcza, że:
1)

jest stroną umowy sprzedaży paliwa gazowego, lub że umowa taka zostanie przez niego
zawarta do dnia rozpoczęcia świadczenia usług Dystrybucji przez OSD,

2)

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 OSD, w przypadku gdy usługi takie będą świadczone przy
wykorzystaniu Systemu dystrybucyjnego zasilanego z systemu przesyłowego OSP,

3)

posiada możliwość dostarczenia skroplonego gazu ziemnego do Instalacji regazyfikacji
LNG, w przypadku gdy usługi Dystrybucji będą świadczone przy wykorzystaniu Systemu
dystrybucyjnego zasilanego z Instalacji regazyfikacji LNG,

4)

Umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez ZUD działalnością gospodarczą,
w celu świadczenia przez OSD Usługi dystrybucji paliwa gazowego zakupionego na
własny użytek ZUD,

5)

Umowa zawierana jest w celu świadczenia przez OSD usługi Dystrybucji do obiektów
ZUD, do których ZUD posiada tytuł prawny; na podstawie Umowy ZUD nie będzie zlecał
OSD świadczenia usług Dystrybucji na rzecz odbiorców innych niż ZUD,

6)

posiada wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami
aktów korporacyjnych ZUD zgody i zezwolenia na zawarcie Umowy.
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7.

Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest obowiązywanie umowy sprzedaży
paliwa gazowego zawartej pomiędzy ZUD oraz wybranym przez ZUD sprzedawcą. OSD nie
ponosi odpowiedzialności wobec ZUD z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania
Umowy w całości lub w części, w zakresie w jakim jej prawidłowe wykonywanie uzależnione jest
od prawidłowego wykonywania, przez strony wyżej opisanej umowy sprzedaży, zobowiązań
wynikających z tej umowy, a w szczególności zobowiązań dotyczących wprowadzania do
Systemu dystrybucyjnego OSD paliwa gazowego w ilościach wynikających z umowy sprzedaży.

§ 2.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

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.

Rozpoczęcie świadczenia usługi Dystrybucji nastąpi w terminie określonym w pierwszym
Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji (PZD) złożonym przez ZUD i przyjętym do realizacji przez
OSD zgodnie z IRiESD oraz Umową, jednakże nie wcześniej niż po spełnieniu przez ZUD
warunków finansowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń.

§ 3.

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

1.

Strony ustalają, że przed rozpoczęciem świadczenia usług Dystrybucji, ZUD udzieli OSD
zabezpieczenia finansowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zabezpieczeń.

§ 4.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY

1.

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 OSD innym podmiotom niewykorzystanej przez ZUD przepustowości
na zasadach określonych w IRiESD.

2.

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

§ 5.

ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH

1.

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

2.

W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego jakości lub ilości przekazywanego do Dystrybucji
lub odbieranego z Systemu dystrybucyjnego OSD 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 zgodnie
z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. 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 świadczona była lub jest usługa Dystrybucji będąca przedmiotem sporu, chyba że
sprawa będzie należała do kompetencji Prezesa URE.

§ 6.

WYMIANA INFORMACJI

1.

Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie doręczana na adresy Stron, które
zawiera Załącznik Nr 4, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką
kurierską, przez posłańca, faksem lub drogą elektroniczną.
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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 Umowy będą udzielane
nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia pisma, chyba że Umowa,
OWU, IRIESD lub Taryfa stanowi inaczej.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

ZUD składa Nominacje lub Renominacje, o ile jest do tego zobowiązany na gruncie IRiESD,
przy wykorzystaniu udostępnionego przez OSD systemu informatycznego, po zaakceptowaniu
opublikowanej przez OSD instrukcji obsługi tego systemu.

8.

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

9.

ZUD upoważnia OSD do przekazywania OSW informacji związanych z realizacją Umowy
w zakresie określonym w IRiESD.

10.

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.

11.

W przypadku gdy wymiana informacji lub danych odbywa się przy wykorzystaniu
udostępnionych przez OSD systemów informatycznych, ZUD 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.

ZUD 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 ZUD 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 Umowy, ani nie stanowi podstawy do
wypowiedzenia przez ZUD Umowy.

15.

Strony określają zasady fakturowania w Załączniku Nr 7.

16.

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.
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[Zapis opcjonalny:]
17.

ZUD 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.

§ 7.

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. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(RODO), OSD informuje, iż Administratorem danych osobowych przedstawicieli
i pracowników ZUD, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: Polska
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów (dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych OSD: iodo@psgaz.pl).

3.

Dane osobowe przedstawicieli i pracowników ZUD będą przetwarzane na podstawie mających
zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora:
1)

2)

3)

4.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
a)

weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa,
którymi muszą wykazać się pracownicy ZUD tam, gdzie jest to niezbędne i będą
przetwarzane przez okres realizacji czynności wymagających tychże uprawnień lub
kwalifikacji,

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,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
a)

utrzymywania kontaktu służbowego i będą przetwarzane przez okres obowiązywania
i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na
Administratora,

b)

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

c)

zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w szczególności w celu dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami i będą przetwarzane przez okres niezbędny do
zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych
roszczeń.

art. 6 ust. 1 lit.b) RODO w celu:
a)

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

b)

monitorowania zabezpieczeń i będą przetwarzane przez okres obowiązywania
i realizacji Umowy 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.

Dane osobowe przedstawicieli i pracowników ZUD Administrator uzyskał w związku
z zawarciem i wykonaniem Umowy.
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5.

Przetwarzane są dane osobowe z kategorii Kontrahenci niezbędne do identyfikacji oraz
realizacji Umowy.

6.

Dane osobowe przedstawicieli i pracowników ZUD będą przechowywane przez okres równy
najdłuższemu okresowi przetwarzania danych osobowych spośród tych wymienionych w ust. 3.

7.

Dane osobowe przedstawicieli i pracowników ZUD, mogą zostać udostępnione upoważnionym
podmiotom w szczególności: kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom
egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator,
jak również podmiotom i organom, względem których Administrator jest zobowiązany lub
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

8.

Przedstawicielom i pracownikom ZUD przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

9.

Przedstawicielom i pracownikom ZUD przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w razie uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy
RODO.

10.

Podanie danych osobowych jest dobrowolnie, jednak ich podanie może warunkować zawarcie
lub wykonywanie Umowy.

11.

Dane osobowe przedstawicieli i pracowników ZUD nie będą przedmiotem procesów,
w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

12.

ZUD zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane
są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,
zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminach wskazanych
w art. 14 ust. 3 RODO.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W 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
IRiESD oraz Taryfy. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony na
podstawie Umowy za utracone korzyści.

2.

Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VIII OWU oraz innych postanowień Umowy lub OWU,
zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

4.

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

5.

Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
każdej ze Stron.
[Lub wariantowo jeżeli Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym
przez każdą ze Stron:]
Umowa sporządzona została w jednym egzemplarzu, podpisanym elektronicznymi podpisami
kwalifikowanymi, który został udostępniony każdej ze Stron.

§ 9.

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik Nr 1

Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Załącznik Nr 2

Regulamin ustanawiania zabezpieczeń.
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Załącznik Nr 3

Regulamin dostaw skroplonego gazu ziemnego do instalacji regazyfikacji
LNG.

Załącznik Nr 4

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

Załącznik Nr 5

Dane
do
kontaktu
i eksploatacyjnych.

Załącznik Nr 6

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

Załącznik Nr 7

Zasady Fakturowania

operacyjnego

służb

dyspozytorskich

PODPISY:
Operator Systemu Dystrybucyjnego:

___________________

_____________________

___________________

_____________________

Zleceniodawca Usługi Dystrybucyjnej:

___________________

_____________________

___________________

_____________________
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