
 

 

 

 

 

 

 

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCYJNA  
PALIWA GAZOWEGO 

Nr ………………. 

zawarta w dniu … ……… 20…. roku 

 

pomiędzy 

PCC ROKITA S.A. 

 

a 

……………………………………  
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Generalna Umowa Dystrybucji Paliwa gazowego dalej zwana „Umową” zawarta 
w dniu ………………..……. 20… r. w …………….., pomiędzy : 

 
………………………………………. z siedzibą  
w ……………….. przy ul. ………………….., …………………………, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………….  Wydział …. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….., 
kapitał zakładowy …………………… zł opłacony w całości, będącą podatnikiem 
podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem NIP …………………, REGON 
……………., reprezentowaną przez: 

1. ………………  –  …………………….., 

2. …………….. –  …………………….., 

zwaną dalej „Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazowego”, „OSDg, lub „Stroną”  

 

a 

 

………………………………………. z siedzibą  
w ……………….. przy ul. ………………….., …………………………, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………….  Wydział …. 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….., 
kapitał zakładowy …………………… zł opłacony w całości, będącą podatnikiem 
podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem NIP …………………, REGON 
……………., reprezentowaną przez: 

1. ………………  –  …………………….., 

2. …………….. –  …………………….., 

zwaną dalej  „Zlecającym Usługę Dystrybucyjną”, „ZUD” lub „Stroną”. 

 

 
Reprezentanci Stron oświadczają, że: 
 

• działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swojej Strony  
w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z Umowy, 

 

• Umowa jest zawarta przez Strony w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności  
z obowiązującym prawem, 

 

• potwierdzenie umocowania do zaciągnięcia zobowiązań przez  
ww. reprezentantów Stron stanowi Załącznik nr 12 zawierający aktualny na dzień 
podpisania Umowy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo każdej 
ze Stron, o ile jest wymagane.  
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§1 

PRZEDMIOT UMOWY, STOSUNEK UMOWY DO TARYFY, OŚWIADCZENIA STRON 

1 Przedmiotem Umowy jest określenie zasad świadczenia przez OSDg na rzecz ZUD 
usług Dystrybucji Paliwa gazowego Systemem dystrybucyjnym OSDg do Odbiorcy 
ZUD. 

2 Prawa i obowiązki Stron oraz zasady świadczenia usługi Dystrybucji określone są w: 

a) Prawie energetycznym ; 

b) Umowie, Ogólnych warunkach umowy (zwanych dalej „OWU”) stanowiących 
Załącznik nr 1, a także w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDg 
(zwanej dalej „IRiESDg”) i w Taryfie; 

c) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu 
Współpracującego (zwanego dalej „OSW”) - w zakresie wynikającym z postanowień 
objętych Umową oraz związanych z realizacją Umowy, 

d) Aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP (zwanej dalej 
„IRiESP”) - w zakresie wynikającym z postanowień objętych Umową oraz związanych 
z realizacją Umowy, nie ujętych w IRiESDg ani w OSW. 

3 IRiESDg oraz Taryfa dostępne są na stronie internetowej OSDg. ZUD podpisując 
Umowę oświadcza, iż zapoznał się z treścią IRiESDg, Taryfy i akceptuje ich 
postanowienia jako integralne części Umowy oraz zobowiązuje się je stosować. 
Wszelkie zmiany IRiESDg zatwierdzone przez Zarząd OSDg, oraz zmiany Taryfy po ich 
zatwierdzeniu przez Prezesa URE, wprowadzone przez OSDg do stosowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązują Strony bez konieczności zmiany 
Umowy. 

4 Niniejsza Umowa ma charakter umowy ramowej, co w szczególności oznacza, że OSDg 
będzie świadczyć usługi Dystrybucji na rzecz ZUD na podstawie:  

a) Złożonego przez ZUD Zbiorczego Zgłoszenia Zapotrzebowania Paliwa 
gazowego (ZZZ) na rok gazowy, zgodnie z Załącznikiem nr 6, zatwierdzonego 
przez OSDg,  

b) Złożonego przez ZUD Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) – rocznego, w 
odniesieniu do każdego miesiąca, zgodnie z Załącznikiem nr 7, przyjętego do 
realizacji przez OSDg, 

c) Pojedynczego Złożonego przez ZUD Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) – 
tygodniowego, w odniesieniu do poszczególnej godziny doby, zgodnie z 
Załącznikiem nr 8, przyjętego do realizacji przez OSDg. 

5 Prawidłowe złożenie PZD przez ZUD, zgodne z Umową i IRIESDg, skutkować będzie 
powstaniem zobowiązania OSDg do świadczenia usługi Dystrybucji na rzecz Odbiorcy, 
oraz zobowiązaniem ZUD do przekazania Paliwa gazowego OSDg i odbioru Paliwa 
gazowego od OSDg przez Odbiorcę, zgodnie z takim PZD, w celu umożliwienia OSDg 
świadczenia usługi Dystrybucji. 
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6 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy  
a postanowieniami OWU, Taryfy, IRiESDg, pierwszeństwo będą miały postanowienia 
Umowy. 

7 ZUD oświadcza, że: 

a) posiada umowę o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych zawartą  
z OSP nazwa ……………. nr umowy ………………. obowiązującą w okresie  od 
………………………. na czas nieokreślony lub że umowa taka zostanie przez niego zawarta 
do dnia rozpoczęcia świadczenia usług Dystrybucji przez OSDg, o którym to fakcie OSDg 
zostanie powiadomione; 

b) posiada umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z OSW  
w zakresie realizacji praw i obowiązków związanych z realizacją usługi dystrybucji oraz 
bilansowania handlowego ZUD przez OSW obowiązującą w okresie od ………………. r na 
czas nieokreślony lub że umowa taka zostanie przez niego zawarta do dnia rozpoczęcia 
świadczenia usług Dystrybucji przez OSDg, o którym to fakcie OSDg zostanie 
powiadomione, o ile posiadanie takiej umowy jest niezbędne do realizacji Umowy; 

c) posiada lub zamierza posiadać umowy kompleksowe sprzedaży Paliwa gazowego z 
Odbiorcami przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSDg. Wykaz zgłoszonych przez ZUD 
umów kompleksowych zawiera Załącznik Nr 10. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany 
przez OSDg. OSDg zapewnia Sprzedawcy dostęp do tego wykazu udostępniając go w 
formie elektronicznej; 

d) Umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez ZUD działalnością gospodarczą 
polegającą na obrocie Paliwami gazowymi, na którą ZUD posiada koncesję nr 
…………………… udzieloną przez Prezesa Regulacji Energetyki z dnia ……………….., 
obowiązującą od ………….. r. do …………… oraz postanowieniami aktów korporacyjnych 
ZUD zgody i zezwolenia na zawarcie Umowy. 

8 OSDg oświadcza, że: 

d) posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki ……………………. z dnia ………………….. r. zmienioną 
decyzjami z dnia …………………., z dnia ………………. r. Nr …………… z dnia; 

e) posiada decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczającą go Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego gazowego decyzją ……………………. z dnia ……………. 
r., z późniejszymi zmianami; 

f) posiada umowę o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych zawartą z OSP; 

g) posiada wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz 
postanowieniami aktów korporacyjnych OSDg zgody i zezwolenia na zawarcie 
Umowy. 

 

 

§2 
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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 w § 14 OWU. 

§3 

WSTRZYMANIE ORAZ WZNOWIENIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO  

 
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.  

2. OSD 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. 

 

§4 

ROZLICZENIA FINANSOWE 

1 ZUD zobowiązuje się do zapłaty na rzecz OSDg za wykonane na wniosek  ZUD 
wstrzymanie lub wznowienie dostarczania Paliwa gazowego. Stawki opłat za wykonanie 
tych czynności zawarte są w Cenniku Usług Dodatkowych stanowiącym załącznik 
numer 14 do niniejszej umowy.  

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

3 Strony ustalają, że opłata netto za wykonanie czynności wymienionej w powyższym ust. 
2 będzie wyliczana zgodnie z algorytmem: 

O = L x S 
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gdzie: 

O - opłata netto [zł], 

L - liczba dodatkowo odczytanych układów pomiarowo-rozliczeniowych 

dokonanych na  żądanie ZUD, 

S - jednostkowa stawka za dodatkowy odczyt układu pomiarowo-

rozliczeniowego dokonanego na żądanie ZUD [zł] / odczyt. 

4 Opłaty za usługę dystrybucji wnoszone są na podstawie stawek opłat za usługę 
dystrybucji ustalonych w Taryfie OSDg dostępnej na stronie internetowej pod adresem 
……………………………… , aktualnych dla grupy taryfowej, do której zakwalifikowany 
jest ZUD w dniu wyliczenia opłaty oraz Cennika usług dodatkowych. 

5 Do cen i stawek opłat stosowanych we wzajemnych rozliczeniach zostanie naliczony 
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6 Najpóźniej do 7 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, stanowiącego okres 
rozliczeniowy, OSDg wystawi ZUD fakturę VAT. 

7 W przypadku, gdy niezbędne będzie skorygowanie należności, OSDg wystawi fakturę 
VAT korygującą. 

8 Płatności wynikające z Umowy, ZUD będzie regulował przelewem na konto wskazane 
na fakturze w terminie ……….. dni od daty otrzymania faktury VAT lub faktury VAT 
korygującej. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy 
OSDg, przy czym Operator zobowiązuje się dostarczyć fakturę najpóźniej na 7 dni przed 
terminem płatności. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę, która spełnia 
wymogi formalne wskazane w art.106e ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
zawiera w treści wskazanie numeru niniejszej umowy podanej OSDg przez ZUD, oraz 
imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za niniejszą umowę po stronie ZUD. W 
przypadku dostarczenia faktury, która nie spełnia warunków wskazanych w zdaniu 
poprzednim termin płatności liczony jest od daty dostarczenia skorygowanej faktury.   

9 W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być przelane 
wynagrodzenie, OSDg zobowiązuje się do dostarczenia oświadczenia o zmianie 
rachunku, potwierdzonego przez osoby do tego umocowane. Zmiana, o której mowa w 
zdaniu poprzednim, nie stanowi zmiany postanowień niniejszej Umowy OSDg i ZUD 
oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. 

10.OSDg oświadcza, iż: 

10.1.w stosunku do wynagrodzenia, które będzie otrzymywał z tytułu świadczenia usługi 

Dystrybucji, o której mowa w § 1 ust.4 Umowy, nie dokonuje i nie planuje dokonywać 

rozliczeń (rozumianych jako uregulowanie należności lub zobowiązań w jakiejkolwiek 

formie) z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 

szkodliwą konkurencję podatkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednich aktów wykonawczych albo, 

jeśli oświadczenie to nie może zostać złożone z uwagi na dokonywane lub planowane 

http://boryszew.osd-info.pl/#/?cd=%2F
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rozliczenia, OSDg oświadcza, że w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia                  

w zamian za realizację przedmiotu umowy, podmiot mający siedzibę lub zarząd na 

terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową nie jest 

rzeczywistym właścicielem należności otrzymywanej od Spółki. Rzeczywistym 

właścicielem jest OSDg.  

10.2. Dla potrzeb niniejszego oświadczenia przez rzeczywistego właściciela należy 

rozumieć podmiot, który: 

a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej 

przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej 

części, oraz 

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 

zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności 

innemu podmiotowi, oraz 

c) otrzymuje wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą 

działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania 

zdefiniowaną w ust. 10.3. poniżej.  

10.3. Rzeczywista działalność gospodarcza przejawia się w szczególności tym, że 

podmiot: 

a) posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane                                      

w prowadzonej działalności gospodarczej; 

b) nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych; 

c) zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie 

posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem; 

d) zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie 

gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z jego ogólnymi interesami 

gospodarczymi; 

e) samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu 

zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.  

10.4. OSDg oświadcza również, że wypłaty należności na jego rzecz nie będą służyć 

bezpośrednio lub pośrednio finansowaniu wydatków powodujących powstanie 

rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych w rozumieniu przepisu art. 16q ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

10.5. W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych 

w pkt 1 i 4 i utraty aktualności złożonych oświadczeń w okresie obowiązywania umowy, 

OSDg jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Spółkę. 
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Jednocześnie OSDg  deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe 

właściwe dla Spółki żądania wykazania prawdziwości ww. oświadczeń, OSDg będzie 

współpracował ze Spółką i na jej prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające 

ww. fakty. 

 

§5 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY 

W przypadku inicjatywy przekształcenia podmiotowego po stronie OSDg, w trybie przepisów 
kodeksu spółek handlowych lub poprzez zbycie/przeniesienie/wniesienie 
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, OSDg zobowiązany jest 
uprzednio poinformować ZUD na takie działanie oraz do momentu skutecznego 
przejęcia przez nowy podmiot dotychczasowych obowiązków OSDg zapewnić 
nieprzerwanie świadczenie usług wskazanych w przedmiotowej Umowie na rzecz ZUD. 

§6 

ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH 

1 Zasady rozwiązywania kwestii spornych określa § 12 OWU, z uwzględnieniem ust. 2 
poniżej. 

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 2016 r.  
Nr poz. 655 ze zm.). Opinia ta jest wiążąca dla Stron. Koszty tego badania pokrywa 
Strona, której stanowisko nie zostanie potwierdzone.  

§7 

WYMIANA INFORMACJI 

1 Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie doręczana na adresy Stron 
podane w Załączniku nr 4 do Umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a 
ponadto listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską, 
przez posłańca lub faksem. 

2 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentu przekazanego  
w formie elektronicznej i pisemnej, wiążące dla Stron są postanowienia dokumentu 
przekazanego w formie elektronicznej. 
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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. Za formę pisemną 
przekazywania informacji pomiędzy Stronami uważa się również wiadomość email 
wysłaną na uzgodnione przez Strony adresy poczty elektronicznej. 

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. 

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

6 Procedurę wymiany pomiędzy OSDg i ZUD informacji i danych dotyczących Punktów 
wejścia / wyjścia w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy określa Załącznik nr 2 do 
Umowy. 

7 W trakcie trwania Umowy, każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę 
o zmianie danych, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6. Zmiana tych danych nie stanowi 
zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. 

8 ZUD upoważnia OSDg do przekazywania OSW informacji związanych z realizacją 
Umowy w zakresie określonym w IRiESDg. 

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. 

§8 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ 

1 Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków w zakresie poufności  
na zasadach określonych w Umowie i IRiESDg. 

2 OSDg jest uprawniony do przekazywania OSP informacji związanych z realizacją 
Umowy w zakresie określonym w IRiESP. 

3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ 

 
3.1, Strony zgodnie oświadczają, że w celu realizacji przez ZUD umów kompleksowych 

dostarczania paliwa gazowego zawartych z Odbiorcami, jak również w celu realizacji 

przez OSD usługi dystrybucji, niezbędne jest wzajemne udostępnianie sobie przez 

Strony, na podstawie Umowy, danych osobowych Odbiorców, w następującym zakresie: 

a) OSD udostępnia ZUD dane pomiarowe, pomiarowo – rozliczeniowe i techniczne 

niezbędne do realizacji umów kompleksowych zawartych z Odbiorcami, w tym  

w szczególności do dokonania rozliczenia sprzedaży paliwa gazowego w ramach 
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umów kompleksowych oraz wykonywania przez ZUD obowiązków wynikających  

z przepisów prawa, 

b) ZUD udostępnia OSD dane Odbiorców, którym ZUD świadczy na podstawie umowy 

kompleksowej usługę dostarczania paliwa gazowego, zawarte w pojedynczym 

zleceniu dystrybucji, dane dotyczące Odbiorców dane zawarte w dokumentacji 

związanej  

z wykonywaniem przez OSD usługi dystrybucji, w tym reklamacjach, zgłoszeniach 

lub innych oświadczeniach Odbiorców, dotyczących usług świadczonych przez 

OSD. 

3.2. Strony potwierdzają, że udostępnienie danych w celach określonych w ust. 3.1 

następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia 2016/679, w związku  

z koniecznością przekazania danych do wykonywania umów kompleksowych oraz  

w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne, 

a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stron polegających na 

zgodnej z prawem i sprawnej realizacji usług, o których mowa w ust. 3.1, a także na 

ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. W związku  

z realizacją Umowy, ZUD nie jest zobowiązany do uzyskiwania w imieniu OSD, zgody 

odbiorcy na przetwarzanie danych osobowych przez OSD, w szczególności w celu 

realizacji umowy kompleksowej lub świadczenia usług dystrybucji. 

3.3. Każda ze Stron zobowiązuje się: 

a) żądać od drugiej Strony udostępnienia danych osobowych wyłącznie  

w zakresie niezbędnym do realizacji odpowiednio usługi dystrybucji lub wykonania 

umów kompleksowych lub wykonania obowiązków wynikających  

z przepisów prawa oraz prowadzenia, weryfikacji prawidłowości rozliczeń  

z tytułu bilansowania handlowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

energetyczne, 

b) udostępniać drugiej Stronie dane osobowe wyłącznie w przypadku posiadania 

stosownej podstawy prawnej na udostępnienie danych oraz w zakresie,  

w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania celu udostępniania, 

c) przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz innymi 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zapewnić 

bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich poufność i integralność, 

d) wykonywać względem Odbiorców obciążający ją obowiązek informacyjny określony  

w art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679 oraz pozostałe obowiązki wynikające 

 z Rozporządzenia 2016/679 we własnym zakresie, 

e) informować drugą Stronę o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy mających 

związek z przetwarzaniem danych osobowych, 

f) bez zbędnej zwłoki udzielać drugiej Stronie informacji niezbędnych do udzielania 

odpowiedzi na żądania podmiotów danych, zgłaszane na podstawie art. 15-22 

Rozporządzenia, 
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g) bez zbędnej zwłoki informować drugą Stronę o jakichkolwiek postępowaniach 

administracyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli mogą one mieć 

wpływ na sposób wykonywania Umowy przez Strony. 

3.4. Strony zobowiązują się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych 

(niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane 

drugiej Stronie w celu realizacji Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 

Rozporządzenia 2016/679 , w imieniu drugiej Strony.  

3.5. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 3.4 powyżej, Strony 

zobowiązują się niezwłocznie po przekazaniu drugiej Stronie danych osobowych osób,  

o których mowa w ust. 3.4, lecz nie później niż w terminie miesiąca, do przekazania  tym 

osobom, informacji określonej w załączniku nr 13 do Umowy, właściwej w odniesieniu 

do osób zatrudnionych przez OSD  i właściwej w odniesieniu do osób zatrudnionych 

przez ZUD. Strona zobowiązana jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić drugiej dowód wykonania 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

3.6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia 

na Stronę przez właściwy sąd lub organ jakiejkolwiek kary finansowej lub prawomocnego 

zobowiązania do naprawienia krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez 

drugą Stronę obowiązków, o których mowa w ust. 3.4 i 3.5 powyżej, Strona ta będzie 

uprawniona do żądania naprawienia przez drugą Stronę wynikłej stąd szkody w pełnej 

wysokości, niezależnie od ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych 

w Umowie.  

3.7. W przypadku uznania przez Stronę, iż w trakcie trwania Umowy zaistniały 

okoliczności lub planowane są działania w ramach Umowy, które przyczynią się do 

powstania okoliczności, które skutkują lub będą skutkowały koniecznością powierzenia 

przetwarzania danych przez jedną ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwłocznie 

zwróci się do drugiej Strony o zawarcie, zgodnie z postawieniami art. 28 ust. 3 

Rozporządzenia 2016/679, odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności przetwarzania na danych, które 

powinny być wcześniej powierzone do przetwarzania w drodze umowy powierzenia. 

3.8. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków w zakresie poufności na 

zasadach określonych w IRiESD, bez uszczerbku dla ust. 3.9 do 3.12 poniżej. 

3.9. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących 

drugiej Strony, ani ich niewykorzystywania dla celów innych niż związanych z realizacją 

Umowy. Przez informacje poufne rozumie się: 

a) udostępniane dane osobowe, 

b) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony (w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji); 

c) informacje wymagające ochrony ze względu na ich znaczenie dla interesów 

drugiej Strony, w tym wszelkie dane techniczne, finansowe i handlowe, materiały 

i dokumenty lub inne informacje bez względu formę i sposób utrwalenia, 
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dotyczące drugiej Strony lub jego klientów, kontrahentów, dostawców, a także 

informacje dotyczące usług, polityki cenowej, sprzedaży, wynagrodzeń 

pracowników, które Strona otrzymała w okresie obowiązywania Umowy, lub o 

których dowiedziała się, czy też do których miał dostęp lub będzie w ich 

posiadaniu, w związku  

z prowadzonymi rozmowami i negocjacjami, a które nie są powszechnie znane. 

3.10. Informacje poufne mogą zostać przekazane tylko osobom działającym na rzecz 

Administratora, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji przez te osoby obowiązków 

lub powierzonych im zadań, po uprzednim poinformowaniu ich o charakterze informacji 

poufnych oraz o zobowiązaniach Strony do zachowania ich w tajemnicy wynikających z 

Umowy. 

3.11. Strona jest zwolniona z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych 

w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie  

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też prawomocnego orzeczenia 

lub decyzji uprawnionego sądu lub organu.  

3.12. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu Umowy i jest 

nieograniczone w czasie. W przypadku, gdyby powyższe zastrzeżenie okazało się 

nieważne lub bezskuteczne, zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez okres 

10 lat od dnia wygaśnięcia Umowy głównej, niezależnie od przyczyny. 

3.13. . ZUD jest administratorem danych osobowych udostępnionych w związku                         

z zawarciem niniejszej umowy, np. osób kontaktowych                                                                                  

i pracowników/współpracowników, przez OSD. Kontakt do ZUD w sprawie ochrony 

danych osobowych możliwy jest pod adresem ZUD. 

Dodatkowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez ZUD 

znajdują się na stronie internetowej pod linkiem https://odo.pcc.pl/. 

3.14. OSD przyjmuje do wiadomości, iż PCC Rokita SA, jako emitent papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie, podlega szeregowi regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, 

dotyczących ochrony informacji poufnych na rynku kapitałowym, a w szczególności 

podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W związku z tym 

informacje powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy mogą stanowić informacje 

poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. Ujawnienie oraz 

wykorzystanie informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszą umową jest 

zabronione. Zakaz ujawniania informacji poufnej nie ma zastosowania w sytuacji, gdy 

muszą być one ujawnione w związku z wykonywaniem obowiązków, wynikających z 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności nie ma on 

https://odo.pcc.pl/
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zastosowania wobec PCC Rokita SA w związku z obowiązkiem PCC Rokita SA do 

niezwłocznego podawania do publicznej wiadomości informacji poufnych bezpośrednio 

jej dotyczących, których treści jak i samego faktu publikacji PCC Rokita SA nie jest 

zobowiązana konsultować z OSD. 

 

 

§9 

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 IRiESDg oraz Taryfy. 

2 Z zastrzeżeniem postanowień §13 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 podpisania przez obie Strony. 

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

§10 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY 

Załącznik nr 1: Ogólne warunki umowy; 

Załącznik nr 2: Warunki dostarczania i odbioru Paliwa gazowego w punktach wyjścia/wejścia obowiązujące  

                         w  Umowach sprzedaży zawieranych przez ZUD z Odbiorcami  OSDg; 

Załącznik nr 3: Obsługa PZD i zasady wymiany danych pomiędzy  OSDg a ZUD; 

Załącznik nr 4: Wykaz osób odpowiedzialnych za przekazywanie informacji; 

Załącznik nr 5: Wykaz służb dyspozytorskich; 

Załącznik nr 6: ZZZ- Zbiorcze zgłoszenie zapotrzebowania na rok gazowy; 

Załącznik nr 7: PZD - miesięczne; 

Załącznik nr 8: PZD -  tygodniowe; 

Załącznik nr 9: PZD zmiana sprzedawcy; 

Załącznik nr 10: Wykaz Umów sprzedaży ZUD z Odbiorcami OSDg; 

Załącznik nr 11: Raport miesięczny odbioru paliwa gazowego  
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Załącznik nr 12: Aktualne na dzień podpisania Umowy odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego każdej ze Stron oraz 
pełnomocnictwo o ile Strona działa przez pełnomocnika; 

Załącznik nr 13: Informacja o przetwarzaniu przez ZUD/OSD danych osobowych osób zatrudnionych przez OSD/ZUD 

 

Załącznik nr 13: Cennik Usług Dodatkowych na sieciach gazowych 

 

 

Podpisy Stron: 

OSDg:       ZUD: 

 

1. ………………………….      1. …………………………. 

 

2. ………………………….      2. …………………………. 

 


