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Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego 
Nr GAZ_GUD/ELSEN/………./2022 

(zwana dalej „Umową”) 
 

zawarta w dniu …………………….. w Częstochowie, pomiędzy: 

ELSEN S.A. W RESTRUKTURYZACJI, z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ulicy  Koksowej 11, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000330680, o kapitale zakładowym 66.702.000,00 PLN, 
NIP 9491729613, REGON 151562821,  

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………..– …………………………………………… 

2. ………………………………………..– …………………………………………… 

zwaną dalej „Operatorem Systemu Dystrybucyjnego”, „OSD” lub „Stroną”, 

a 

<NAZWA FIRMY>  z siedzibą w ……….. (kod pocztowy……….) przy ulicy ………………………, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd …………………. pod numerem KRS ……………., o kapitale 
zakładowym ……………… PLN, NIP ………………., REGON …………………. 

reprezentowaną przez: 

3. ………………………………………..– …………………………………………… 

4. ………………………………………..– …………………………………………… 

 

zwaną dalej „Zleceniodawcą Usługi Dystrybucyjnej”, „ZUD” lub „Stroną”. 
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1. PRZEDMIOT UMOWY I STOSUNEK UMOWY DO TARYFY ORAZ IRiESD 

1.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad świadczenia przez OSD na rzecz ZUD usług Dystrybucji 
Paliwa gazowego Systemem dystrybucyjnym OSD. 

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 
Regulaminie ustanawiania zabezpieczeń stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy (Regulamin 
zabezpieczeń) oraz w IRiESD i w Taryfie. Taryfa oraz IRiESD dostępne są na stronie internetowej 
OSD www.elsen.pl. ZUD podpisując Umowę oświadcza, iż zapoznał się z treścią obowiązującego 
Regulaminu zabezpieczeń, a także IRiESD oraz Taryfy i akceptuje ich postanowienia jako integralne 
części Umowy oraz zobowiązuje się je stosować. Wszelkie zmiany IRiESD oraz Taryfy, po jej 
zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz wprowadzeniu przez OSD do stosowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, wiążą Strony bez konieczności zmiany Umowy.  

1.3. Zgodnie z IRIESD, niniejsza Umowa ma charakter umowy ramowej, co w szczególności oznacza, że 
OSD będzie świadczyć usługi Dystrybucji na rzecz ZUD każdorazowo na podstawie Pojedynczego 
Zlecenia Dystrybucji (PZD) złożonego przez ZUD zgodnie z postanowieniami Umowy, OWU oraz 
IRiESD. Prawidłowe złożenie PZD przez ZUD 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. 

1.4. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami OWU, 
IRiESD lub Regulaminu zabezpieczeń, pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy. 

2. OŚWIADCZENIA  

2.1. ZUD oświadcza, że: 

2.1.1. 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 OSD; 

2.1.2. Umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez ZUD działalnością gospodarczą; 

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

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

4. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

4.1. Strony ustalają, że przed rozpoczęciem świadczenia usług Dystrybucji, ZUD udzieli OSD 
zabezpieczenia finansowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zabezpieczeń. 
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4.2. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu zabezpieczeń, ZUD zobowiązuje się do udzielenia OSD 
zabezpieczenia finansowego w formie [………………………………….………………..…]. 

5. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY 

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

5.2. Każda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na 
osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę przenoszącą określonych 
warunków. 

5.3. W przypadku przekształcenia własnościowego, podziału albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa jednej 
ze Stron, ich następcy prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnio obowiązującym brzmieniu. 

5.4. Strona dokonująca przeniesienia praw lub obowiązków z niniejszej Umowy, w trybie pkt 5.1. powyżej, 
zobowiązana jest powiadomić o tym drugą Stronę najpóźniej w terminie 30 dni przed planowanym 
przeniesieniem. 

6. ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH 

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

6.2. 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 według ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 655 ze 
zm.). Opinia ta jest wiążąca dla Stron. Koszty tego badania pokrywa Strona, której stanowisko nie 
zostanie potwierdzone. 

6.3. Jeżeli w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do rozpoczęcia negocjacji, 
lub w innym uzgodnionym terminie Strony nie dojdą do porozumienia, wówczas sprawy sporne będą 
rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo według siedziby OSD, chyba że sprawa 
będzie należała do kompetencji Prezesa URE lub jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu 
do dochodzenia roszczenia 

6.4. Wystąpienie sporu dotyczącego realizacji Umowy nie zwalnia Stron od wykonania zobowiązań 
wymagalnych powstałych na mocy Umowy. 

7. WYMIANA INFORMACJI 

7.1. Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie doręczana na adresy Stron podane 
w Załączniku nr 4 do Umowy, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką 
kurierską, przez posłańca, faksem lub drogą elektroniczną. 

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

7.3. 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. 
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7.4. 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. 

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

7.6. Procedurę wymiany pomiędzy OSD i ZUD informacji i danych dotyczących Punktów wyjścia 
w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy określa Załącznik nr 6 do Umowy. 

7.7. W trakcie trwania Umowy, każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie 
danych, o których mowa w pkt 7.1, 7.4 i 7.5. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. 

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

7.9. 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. 

7.10. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji (zwanych dalej „Informacjami 
Poufnymi”), niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia opracowania, uzyskanych w 
trakcie realizacji niniejszej Umowy lub PZD, w tym informacji, w posiadanie których wejdą w sposób 
niezamierzony i przypadkowy. 

7.11. Zobowiązanie Stron do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych uzyskanych w związku ze 
świadczeniem usług objętych przedmiotem Umowy lub PZD obejmuje nie tylko obowiązek 
nieujawniania tych informacji i podjęcia takich środków je zabezpieczających, jak te stosowane przez 
Stronę w stosunku do jego własnych Informacji Poufnych, ale również zakaz korzystania z nich w 
interesie własnym bądź osób trzecich lub w celu sprzecznym z interesem Strony.  

7.12. Treść Umowy oraz informacje przekazywane w związku z jej realizacją nie mogą być udostępnianie 
osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania 
Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Strony zobowiązują się do 
przestrzegania obowiązków w zakresie poufności na zasadach określonych w IRiESD i Umowie. 

7.13. Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. 7.10, nie będą stanowiły przeszkody 
dla którejkolwiek ze Stron w udostępnianiu informacji:  

7.13.1. podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Strony przy wykonaniu Umowy,  

7.13.2. swoim doradcom, audytorom, inwestorom, 

7.13.3. podmiotom działającym w ramach grupy kapitałowej, o ile dane te dotyczą Stron,  
z zastrzeżeniem zachowania zasady poufności uzyskanych informacji przez te podmioty. 
Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na 
celu dochowanie wyżej wymienionych zasad przez te podmioty. 

7.14. Postanowienia ust. 7.10 i ust. 7.11 powyżej nie dotyczą informacji, które należą do informacji 
powszechnie znanych lub których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa lub których ujawnienie wymagane jest prawomocnym wyrokiem 
sądu, a także informacji, które zostaną zaaprobowane na piśmie przez drugą Stronę jako informacje, 
które mogą zostać ujawnione. 

7.15. Za Informacje Poufne Strony uznają; 

7.15.1. informacje poufne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2286 z późniejszymi zmianami),  
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7.15.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 
419 z późn.zm.), których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną, 

7.15.3. informacje przekazywane przez Strony z pisemnym (w formie papierowej) zastrzeżeniem jej 
poufności. 

7.16. Informacje stanowiące tajemnicę Stron mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu w rozumieniu  
rozporządzenia 596/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady, i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE,2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173  
z 12.06.2014,str.1, z późn.zm.), których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie 
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

7.17. Jeżeli zawarta Umowa będzie uznana za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów prawa 
regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego to OSD lub ZUD jest uprawniona do przekazania 
faktu zawarcia Umowy i jej istotnych postanowień do wiadomości publicznej. 

7.18. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 7.11 i 7.14 powyżej, ujawnienie przez jedną ze Stron 
przekazanych przez drugą Stronę informacji lub dokumentów może nastąpić wyłącznie w jednym z 
poniższych przypadków:  

7.18.1. gdy obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 
w rozumieniu  rozporządzenia 596/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE, 
2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str.1, z późn.zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2009 r., 
Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259 z 
późn. zm.), 

7.18.2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 7.10 dotyczy pracowników i współpracowników Stron.  

7.18.3. W okresie obowiązywania umowy Strony mogą ujawniać Informacje Poufne swoim 
pracownikom i współpracownikom jedynie w zakresie niezbędnym dla celów związanych z 
realizacją przedmiotu Umowy. 

7.18.4. W przypadku jakiegokolwiek ujawnienia, nieuprawnionego udostępnienia lub utraty Informacji 
Poufnych, Strony zobowiązane są do poinformowania się o tym fakcie niezwłocznie, jednak 
nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia incydentu oraz podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań w celu minimalizacji zakresu naruszenia szkód, które mogą powstać w 
wyniku ujawnienia, udostępnienia lub utraty Informacji Poufnych . 

7.18.5. Wszelkie materiały zawierające Informacje Poufne przekazane przez Strony pozostają ich 
własnością. Po zakończeniu współpracy lub na pisemne żądanie jednej Stron, Strona, której 
zostały przekazane Informacje Poufne, zobowiązana jest zwrócić  wszystkie materiały 
zawierające Informacje Poufne w terminie do 5 dni roboczych. Ponadto Strona, które zostały 
przekazane Informacje Poufne zniszczy lub usunie nieodwracalnie wszystkie pisemne i 
elektroniczne kopie materiałów zawierające Informacje Poufne oraz złoży pisemne 
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oświadczenie potwierdzające zniszczenie lub usunięcie wszystkich kopii zwróconych  
materiałów.  

7.18.6. gdy Strona, której informacje lub dokument dotyczą, wyrazi w formie pisemnej uprzednią 
zgodę na ujawnienie. 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ 

8.1. 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: 

8.1.1. 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 umów kompleksowych oraz 
wykonywania przez ZUD obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

8.1.2. ZUD udostępnia OSD dane Odbiorców, którym ZUD świadczy na podstawie umowy 
kompleksowej usługę dostarczania paliwa gazowego, zawarte w pojedynczym zleceniu 
dystrybucji, dane dotyczące PPG, dane zawarte w dokumentacji związanej z wykonywaniem 
przez OSD usługi dystrybucji, w tym reklamacjach, zgłoszeniach lub innych oświadczeniach 
Odbiorców, dotyczących usług świadczonych przez OSD. 

8.2. Strony potwierdzają, że udostępnienie danych w celach określonych w ust. 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. 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. 

8.3. Każda ze Stron zobowiązuje się: 

8.3.1. 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, 

8.3.2. 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, 

8.3.3. 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, 

8.3.4. 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, 

8.3.5. informować drugą Stronę o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy mających związek 
z przetwarzaniem danych osobowych, 
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8.3.6. bez zbędnej zwłoki udzielać drugiej Stronie informacji niezbędnych do udzielania odpowiedzi 
na żądania podmiotów danych, zgłaszane na podstawie art. 15-22 Rozporządzenia, 

8.3.7. 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. 

8.4. 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.  

8.5. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony zobowiązują się 
niezwłocznie po przekazaniu drugiej Stronie danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4, lecz 
nie później niż w terminie miesiąca, do przekazania tym osobom, informacji określonej odpowiednio 
w załączniku nr 7 (w odniesieniu do osób zatrudnionych przez OSD) lub 8 (w odniesieniu do osób 
zatrudnionych przez ZUD) do Umowy. 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. 

8.6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia na Stronę przez 
właściwy sąd lub organ jakiekolwiek kary finansowej lub prawomocnego zobowiązania 
do naprawienia krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez drugą Stronę obowiązków, o 
których mowa w ust. 4 i 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.  

8.7. 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. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, w Załącznikach do Umowy 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. 

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

9.3. Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. 

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

9.5. Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej 
ze Stron. 
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10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY 

Załącznik 1. Ogólne warunki umowy (OWU) 

Załącznik 2. Regulamin ustanawiania zabezpieczeń 

Załącznik 3. Warunki dostarczania i odbioru Paliwa gazowego w punktach wyjścia obowiązujące 
w Umowach kompleksowych 

Załącznik 4. Osoby uprawnione do przekazywania informacji o zmianach danych niewymagających 
Aneksów do Umowy 

Załącznik 5. Dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych 
Załącznik 6. Obsługa Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD) i zasady wymiany danych pomiędzy OSD 

a ZUD 
Załącznik 7. Informacja o przetwarzaniu przez ZUD danych osobowych osób zatrudnionych przez OSD 
Załącznik 8.   Informacja o przetwarzaniu przez OSD danych osobowych osób zatrudnionych przez ZUD 

 

 

Podpisy Stron: 

  

 OSD  ZUD 


