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Generalna Umowa Dystrybucji paliwa gazowego dalej zwana Umową zawarta 
w dniu ………………..……. 2016 r. w …………….., pomiędzy : 

 
…………………………………………………….,   z siedzibą w …………….., (..-…), 
  
przy   ul…………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego  
przez Sąd Rejonowy dla …………………, w …………………….., ……. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….,  
o kapitale zakładowym w wysokości …………………………PLN (opłacony w całości), 
 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 dla …………………, w …………………….., ……. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….,  
o kapitale zakładowym w wysokości …………………………PLN (opłacony w całości), 
 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 Generalnej Umowy Dystrybucyjnej, 

 

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

 

• na okoliczność potwierdzenia umocowania do zaciągnięcia zobowiązań przez  
ww. reprezentantów Stron, jest aktualny na dzień podpisania Umowy odpis  
z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo każdej ze Stron.  
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§1 

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

1 Przedmiotem Generalnej Umowy Dystrybucji 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: 

2.1 Umowie, Ogólnych warunkach umowy (zwanych dalej OWU) stanowiących Załącznik 
nr 1 do Umowy, a także w IRiESDg i w Taryfie OSDg, 

2.2 Aktualnej Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD nadrzędnego  
- w zakresie wynikającym z zapisów i ustaleń objętych Umową oraz związanych  
z realizacją tej Umowy, 

2.3 Aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP - zwana dalej IRiESP, 
w zakresie wynikającym z zapisów i ustaleń objętych Umową oraz związanych  
z realizacją tej Umowy, nie ujętych w IRiESDg OSDg ani IRiESD OSD nadrzędnego. 

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

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

4.1 Zbiorczego Zgłoszenia Zapotrzebowania paliwa gazowego (ZZZ) na rok gazowy,  
potwierdzonego przez osoby upoważnione ze strony ZUD i Odbiorcy  w Załączniku  
Nr 4, 

4.2 Pojedyńczego Zlecenia Dystrybucji PZD – rocznego, w rozbiciu miesięcznym, 
potwierdzonego przez osoby upoważnione w Załączniku Nr 4, 

4.3 Pojedyńczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) określającego szczegółowe 
zapotrzebowanie paliwa gazowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3, złożonego  
i potwierdzonego przez ZUD, Odbiorcę  zgodnie z postanowieniami Umowy, OWU, 
Załącznikami do Umowy oraz IRiESDg OSDg. 

5 Prawidłowe złożenie PZD, zgodne z OWU oraz Załącznikiem Nr 3 do Umowy przez 
ZUD, 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, w celu 
umożliwienia  OSDg świadczenia usługi Dystrybucji. 
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6 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy  
a postanowieniami OWU, Taryfy, IRiESDg OSDg pierwszeństwo będą miały 
postanowienia Umowy. 

7 ZUD oświadcza, że: 

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

7.2 posiada umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z OSD nadrzędnym dla OSDg 
w zakresie realizacji praw i obowiązków związanych z realizacją usługi dystrybucji 
oraz bilansowania handlowego Sprzedawcy przez OSD obowiązującą w okresie 
od……………..do……………; 

7.3 posiada umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z OSDg w zakresie realizacji 
praw i obowiązków związanych z realizacją usługi dystrybucji oraz bilansowania 
handlowego dla ZUD przez OSDg obowiązującą w okresie od ………… 
do…………………………; 

7.4 posiada lub zamierza posiadać umowy sprzedaży paliwa gazowego z Odbiorcami 
przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSDg. Wykaz zgłoszonych przez ZUD umów 
sprzedaży zawiera Załącznik Nr 10; 

7.5 posiada Pełnomocnictwo Odbiorcy na terenie OSDg do współpracy  
o przekazywaniu danych pomiarowych na rynek bilansujący obowiązujące  
od …………… do …………………., które zostanie okazane OSDg w formie kopii  
za potwierdzeniem oryginału, przesłane listem poleconym; 

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

7.7 posiada wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami 
aktów korporacyjnych ZUD zgody i zezwolenia na zawarcie Generalnej Umowy 
Dystrybucyjnej gazu(GUDg). 

8 OSDg oświadcza, że: 

8.1 posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki Nr ……………………. z dnia ………..r. na okres  
do ……………………r; 

8.2 posiada decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczającą  
go Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazowego na okres od dnia ………r. do 
dnia ……………..r. decyzją Nr …………………………… z dnia ……………r., z 
późniejszymi zmianami; 
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8.3 posiada zawartą umowę o świadczenie usługi dystrybucji z OSD nadrzędnym, 
obowiązującą od …………. do ………………, do którego sieci dystrybucyjnej jest 
przyłączony; 

8.4 posiada zawartą umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego z Odbiorcą na 
terenie OSDg, obowiązującą od ………….do ……………… . 

9 Jeżeli którakolwiek z umów wymienionych w ust.7 oraz 8 nie będzie obowiązywać  
lub wygaśnie, OSDg może wstrzymać realizację Umowę w całości lub w zakresie,  
w jakim nie będzie możliwa jej realizacja bez obowiązywania danej umowy. 

10 OSDg wstrzyma realizację Umowę w całości także w przypadku cofnięcia przez 
Prezesa URE koncesji przywołanej w ust.7 lub upływu okresu jej obowiązywania. 

§2 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1 Umowa została zawarta na czas oznaczony od……..do………, przy czym niezależnie 
od okresu, na jaki Umowa została zawarta, Umowa ulega rozwiązaniu lub wygasa  
w przypadkach określonych postanowieniami §10 OWU – Załącznik Nr 1  
do Umowy. 

2 Rozpoczęcie świadczenia usługi Dystrybucji nastąpi w terminie określonym  
w pierwszym Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji (PZD) złożonym przez ZUD  
lub Odbiorcę, potwierdzonym przez ZUD i Odbiorcę, i przyjętym do realizacji przez 
OSDg zgodnie z IRiESD oraz Umową. 

§3 

OGRANICZENIA W WYKONANIU POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

Strony dopuszczają ograniczenie lub wstrzymanie, w części lub w całości, świadczenia 
usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy, w przypadkach: 

1 wystąpienia siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków; 

2 awarii w sieci dystrybucyjnej OSDg, lub awarii w sieci dystrybucyjnej OSD; 

3 ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego wprowadzonych na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów; 

4 zastosowania przez OSP ograniczeń w funkcjonowaniu RB zgodnie z IRiESP; 

5 wprowadzenia ograniczeń w świadczeniu usług przesyłania świadczonych przez OSP 
na rzecz OSD; 

6 wprowadzenia przez OSDg przerw i ograniczeń w świadczeniu usług dystrybucji  
dla ZUD oraz Odbiorcy objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z postanowieniami 
umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych przez OSDg z tym ZUD i Odbiorcą; 
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7 działań lub zaniechań Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie wskazanego 
przez Sprzedawcę mających wpływ na realizację przez OSDg przedmiotu Umowy; 

8 wystąpienia niezawinionych przez OSDg awarii systemów informatycznych OSDp  
w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy przez okres jej trwania i likwidacji  
jej skutków. 

§4 

ROZLICZENIA FINANSOWE 

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

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 ust. 4.2 będzie 
wyliczana zgodnie z algorytmem: 

O = L x S 

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 wnoszone są na podstawie stawek opłat ustalonych w taryfie OSDg. 

5 Do ceny stosowanej 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 VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT lub faktury VAT 
korygującej. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy  
OSDg. 

9 OSDg i Sprzedawca oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. 
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§5 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY 

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 sprzedaży lub udostępnienia przez OSDg innym podmiotom 

niewykorzystanej przez ZUD przepustowości na zasadach określonych w IRiESD. 

§6 

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 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 2010 r. Nr 138, 
poz. 935 ze zm.). 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 według siedziby OSDg, na którego obszarze działania świadczona była 
usługa dystrybucji dla ZUD, będąca przedmiotem sporu, chyba że sprawa będzie 
należała do kompetencji Prezesa URE. 

§7 

WYMIANA INFORMACJI 

1 Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie doręczana na adresy Stron 
podane w Załączniku nr 4 do Umowy, drogą elektroniczną – mailową a ponadto 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

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

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 OSDg stanowi inaczej. 



Generalna Umowa Dystrybucyjna 

paliwa gazowego Nr ……………….. 

 

Strona 8 z 9 

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 IRiESDg. 

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

§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. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności 
wobec drugiej Strony na podstawie Umowy za utracone korzyści. 

2 Z zastrzeżeniem postanowień §9 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. 
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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: Dane teleadresowe Stron oraz wykaz osób odpowiedzialnych za przekazywanie informacji i służb 
dyspozytorskich; 

Załącznik nr 2: Obsługa Pojedynczych Zleceń Dyspozycji (PZD); 

Załącznik nr 3: Umowa o wzajemnym powierzeniu przetwarzania danych osobowych; 

Załącznik nr 4: Wzory formularzy PZD i ZZZ; 

 

OSDg                                 ZUD 

 


