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1.

PRZEDMIOT UMOWY I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.

Wszelkie sformułowania i skróty zdefiniowane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska Sp.
z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, opublikowanej na stronie internetowej www.simepolska.pl, zwanej dalej „IRiESD”,
mają to samo znaczenie w Umowie.

1.2.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego przez SIME na rzecz ZUD.

1.3.

Strony zobowiązują się do stosowania aktualnej IRiESD oraz aktualnej Taryfy SIME. ZUD podpisując Umowę
potwierdza, że zapoznał się z ich treścią i zobowiązuje się stosować do postanowień tam zawartych.

1.4.

W zakresie i na warunkach określonych Umową, IRiESD oraz Taryfą SIME, SIME zobowiązuje się w szczególności
do:

1.4.1.

świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego w ilości przekazanej przez ZUD od punktu wejścia do punktów
wyjścia, zgodnie z zamówioną mocą umowną określoną w Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji (PZD) lub w
Zbiorczym Zgłoszeniu Zapotrzebowania (ZZZ) stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, które będą przesyłane
na adres SIME;

1.4.2.

utrzymywania parametrów jakościowych i ciśnienia paliwa gazowego określonych w IRiESD;

1.4.3.

niezwłocznego informowania ZUD o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań Stron
określonych Umową.

1.5.

1.5.1.

dokonywania terminowych płatności z tytułu świadczonych usług dystrybucji oraz innych płatności, do których
ZUD zobowiązany jest na podstawie Umowy, IRiESD lub Taryfy SIME;

1.5.2.

przekazywania do dystrybucji w punkcie wejścia i odbierania w punktach wyjścia paliwa gazowego o
parametrach jakościowych określonych w IRiESD i ilościach zawartych w Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji
(PZD) lub Zbiorczym Zgłoszeniu Zapotrzebowania (ZZZ) z zastrzeżeniem postanowień IRiESD;

1.5.3.

niezwłocznego informowania SIME o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań Stron
określonych Umową;

1.5.4.

zamieszczania w zawieranych umowach kompleksowych z odbiorcami określonych w IRiESD wymogów SIME
odnośnie warunków dostarczania i odbioru paliwa gazowego w punktach wyjścia, zlokalizowanych u odbiorców
ZUD.

1.6.

2.

3.

W zakresie i na warunkach określonych Umową, IRiESD oraz Taryfą SIME, ZUD zobowiązuje się w szczególności
do:

ZUD oświadcza, iż:

1.6.1.

Umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez ZUD działalnością gospodarczą,

1.6.2.

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

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
2.1.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.2.

Rozpoczęcie świadczenia przez SIME usługi dystrybucji paliwa gazowego na podstawie Umowy nastąpi w terminie
określonym w pierwszym złożonym zgodnie z IRiESD Pojedynczym Zleceniem Dystrybucji (PZD), jednak nie
wcześniej niż po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez SIME i spełnieniu przez ZUD warunków finansowych
wskazanych w pkt. 3 Umowy.

WARUNKI FINANSOWE
3.1.

W celu ochrony interesów użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa działania i
niezawodności systemu, ZUD zobowiązany jest wykazać posiadanie wiarygodności finansowej, potwierdzającej jego
zdolność finansową do wywiązania się ze swoich zobowiązań finansowych względem SIME.

3.2.

Wiarygodność finansowa ZUD badana jest w toku rozpatrywania PZD i może być badana w czasie realizacji Umowy
oraz może zostać potwierdzona poprzez przedstawienie przez ZUD odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

3.3.

Przez odpowiednie zabezpieczenie rozumie się zabezpieczenie złożone w kwocie odpowiadającej większej z
wartości:

3.3.1.

trzykrotności miesięcznej wartości zobowiązań finansowych ZUD wobec SIME wyznaczonej w oparciu o moce
umowne i miesięczne ilości Paliw gazowych podane we wszystkich złożonych PZD (dla miesiąca, w którym ilości
te są największe) oraz w oparciu o stawki opłaty stałej i zmiennej albo

3.3.2.

trzykrotności miesięcznej wartości zobowiązań finansowych ZUD wobec SIME ustalonej w oparciu o moce
umowne i miesięczne ilości Paliw gazowych wynikające z danych historycznych poboru Paliw gazowych w
punktach wskazanych we wszystkich złożonych PZD (dla miesiąca, w którym ilości te są największe) oraz w
oparciu o stawki opłaty stałej i zmiennej.

3.4.

Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 3.3 Umowy, może zostać przedłożone w następujących formach:

3.4.1.

depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez SIME,
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3.4.2.

nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna na pierwsze żądanie SIME,

3.4.3.

inna nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie forma zabezpieczenia finansowego,
zaakceptowana przez SIME.

3.5.

Zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w pkt. 3.3 przedkładane jest przez ZUD najpóźniej 5 dni przed terminem
rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji wskazanym w PZD.

3.6.

SIME ma prawo zażądać zwiększenia wartości zabezpieczenia w trakcie trwania Umowy, w szczególności w toku
rozpatrywania PZD, jeśli wysokość zobowiązań ZUD wobec SIME, ustalona zgodnie z pkt. 3.3 Umowy jest większa,
aniżeli wartość zabezpieczenia finansowego przedłożonego przez ZUD. SIME może wstrzymać rozpatrywanie PZD,
którego realizacja powoduje przekroczenie wartości złożonego przez ZUD zabezpieczenia finansowego, do czasu
zwiększenia wartości tego zabezpieczenia. W przypadku niezwiększenia wartości zabezpieczenia w terminie
wyznaczonym przez SIME, zgodnie z IRiESD, PZD może zostać odrzucone.

3.7.

W przypadku, gdy ZUD opóźnił się z płatnością za świadczone przez SIME usługi o więcej niż czternaście (14) dni,
wysokość zabezpieczenia finansowego ulega zwiększeniu o 50% w każdym przypadku wystąpienia opóźnienia
płatności,

3.8.

Jeżeli zaistniały przesłanki do zmniejszenia kwoty zabezpieczenia finansowego i nie istnieją roszczenia SIME
względem ZUD o zapłatę jakichkolwiek należności, SIME zwraca w odpowiedniej części zabezpieczenie finansowe
wniesione w pieniądzu lub zwalnia częściowo zabezpieczenie dokonane w inny sposób opisany w pkt. 3.4.
Zabezpieczenie złożone w innej formie niż depozyt pieniężny, zostaje zwrócone ZUD po przedłożeniu odpowiedniego
nowego zabezpieczenia finansowego.

3.9.

SIME zwraca zabezpieczenie finansowe w terminie czternastu (14) dni, jeżeli nie istnieją roszczenia SIME względem
ZUD o zapłatę, a:

3.9.1.

Umowa uległa rozwiązaniu,

3.9.2.

zaistniały przesłanki do zwolnienia zabezpieczenia finansowego w całości.

3.10. SIME może skorzystać z zabezpieczenia finansowego w przypadku, gdy ZUD opóźnia się z zapłatą należności
wynikających z faktur, co najmniej trzydzieści (30) dni po upływie terminu płatności. W przypadku, gdy SIME skorzysta
z całości lub części zabezpieczenia złożonego przez ZUD, w przypadku dalszego obowiązywania Umowy, SIME
dokona weryfikacji wartości zobowiązań finansowych ZUD wobec SIME i pisemnie wezwie ZUD do dostosowania
wysokości zabezpieczenia. ZUD jest zobowiązany do dostosowania wysokości zabezpieczenia w terminie czternastu
(14) dni od daty doręczenia pisemnego wezwania przez SIME.
3.11. Termin ważności zabezpieczenia finansowego musi obejmować cały okres objęty PZD przedłużony o dodatkowe dwa
miesiące kalendarzowe. W przypadku długoterminowego PZD, zabezpieczenie finansowe musi zostać złożone na
okres nie krótszy niż Rok gazowy przedłużony o dwa miesiące kalendarzowe.
3.12. ZUD przedkłada odpowiednie zabezpieczenie finansowe najpóźniej na czternaście (14) dni przed wygaśnięciem
aktualnie dostarczonego zabezpieczenia finansowego.
4.

5.

ZASADY ZAMAWIANIA MOCY ORAZ ZGŁASZANIA PZD DO REALIZACJI
4.1.

Zasady ustalania i zmiany zamówionej mocy umownej w danym punkcie wejścia lub punkcie wyjścia określa Taryfa
SIME, IRiESD i poniższe postanowienia Umowy.

4.2.

W sytuacji, gdy zmiana mocy umownej wymaga przebudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego, ZUD poinformuje
odbiorcę ZUD o konieczności wystąpienia do SIME z wnioskiem o wydanie nowych warunków przyłączenia do sieci.

4.3.

Dla punktów wyjścia typu WR, które zostały przyłączone do sieci dystrybucyjnej w trakcie trwania Roku gazowego,
ZUD składa PZD w siedzibie SIME najpóźniej w terminie czternastu (14) dni przed planowanym dniem rozpoczęcia
dostarczania paliwa gazowego.

4.4.

Wielkość mocy umownej powinna mieścić się w zakresie pomiarowym urządzeń pomiarowych, przepustowości
urządzeń technologicznych oraz przyłącza dla danego punktu wejścia lub punktu wyjścia z systemu SIME.

4.5.

Zasady zgłaszania PZD do realizacji określa IRiESD. Składanie przez ZUD nowych PZD i zmian w PZD następuje
na zasadach określonych w IRiESD i nie wymaga zmiany Umowy w drodze aneksu do Umowy.

4.6.

SIME ma prawo odrzucić złożone PZD:

4.6.1.

gdy ZUD opóźnia się z zapłatą należności wynikających z faktur,

4.6.2.

gdy ZUD nie dostosował wartości zabezpieczenia finansowego,

4.6.3.

w okresie wypowiedzenia Umowy,

ALOKACJA ILOŚCI PALIWA GAZOWEGO
Zasady alokacji ilości paliwa gazowego w punkcie wejścia oraz w punkcie wyjścia na potrzeby rozliczenia usługi dystrybucji
wynikającej z Umowy określa IRiESD.
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6.

7.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE PALIWA GAZOWEGO
6.1.

Parametry jakościowe paliwa gazowego określa IRiESD.

6.2.

Za dostarczenie do punktów wejścia paliwa gazowego spełniającego wymagania określone w IRiESD i Umowie
odpowiedzialny jest ZUD.

6.3.

Za dostarczenie do punktów wyjścia paliwa gazowego spełniającego wymagania określone w IRiESD i Umowie
odpowiedzialny jest SIME.

WSTRZYMANIE ORAZ WZNOWIENIE DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO PUNKTÓW WYJŚCIA
Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania paliwa gazowego realizowane jest przez SIME w ramach świadczonej usługi
dystrybucji na podstawie wystawionego przez ZUD zlecenia, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących oraz
postanowień IRiESD.

8.

9.

10.

AWARIE, REMONTY ORAZ INNE ZAKŁÓCENIA W PRACY SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
8.1.

SIME do 30 września publikuje na swojej stronie internetowej informację o zakresie prac planowanych w kolejnym
Roku gazowym mogących powodować zmiany w warunkach funkcjonowania systemu dystrybucyjnego powodujące
ograniczenia w dystrybucji paliwa gazowego. W informacji tej SIME uwzględni informacje przekazane przez ZUD
zgodnie z pkt 8.2, dokładając starań, aby terminy prowadzenia prac przez SIME uwzględniały terminy podane przez
ZUD.

8.2.

ZUD do 20 lipca bieżącego roku przedstawi SIME informację o zakresie prac planowanych w kolejnym Roku gazowym
w jego instalacjach lub instalacjach odbiorców ZUD, które mogą wpłynąć na warunki odbioru paliwa gazowego, w tym
ograniczenia ilości odbieranego paliwa gazowego.

8.3.

Strony dołożą starań, aby planowe prace remontowe, modernizacyjne i przyłączeniowe były przeprowadzane w
terminach i w sposób jak najmniej uciążliwy dla odbiorców ZUD. SIME dołoży wszelkich starań w celu
minimalizowania przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego w czasie trwania prac remontowych lub
modernizacyjnych.

8.4.

SIME zobowiązuje się do:

8.4.1.

niezwłocznego powiadamiania ZUD o nieplanowanych pracach remontowych, modernizacyjnych oraz
sytuacjach awaryjnych, mających wpływ na realizację usługi dystrybucji, wraz z określeniem przewidywanego
terminu wznowienia dostarczania paliwa gazowego oraz wpływu prowadzonych prac na odbierane ilości paliwa
gazowego w punktach wejścia i punktach wyjścia, a także o zakończeniu wyżej wymienionych prac lub usunięciu
awarii sieci dystrybucyjnej;

8.4.2.

niezwłocznego informowania odbiorców ZUD o nieplanowanych pracach remontowych, modernizacyjnych i
przyłączeniowych oraz sytuacjach awaryjnych mających wpływ na realizację usługi dystrybucji, a w
szczególności dotyczących terminu wznowienia dostarczania paliwa gazowego.

OGÓLNE WARUNKI ROZLICZEŃ
9.1.

Zasady rozliczeń pomiędzy Stronami określa Taryfa SIME, IRiESD i Umowa.

9.2.

Rozliczanie usług dystrybucji odbywa się oddzielnie dla poszczególnych PZD.

9.3.

Okresem rozliczeniowym jest Miesiąc gazowy, o ile w Taryfie SIME nie ustalono inaczej.

9.4.

Pierwszy odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywany jest w dacie rozpoczęcia świadczenia usług
dystrybucji dla danego punktu wyjścia ZUD i odrębnie dla każdego z punktów wyjścia ZUD. Odczyt, o którym mowa
w zdaniu poprzednim zostanie przekazany ZUD w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty jego wykonania.

9.5.

Podstawą rozliczania usług realizowanych w ramach PZDR jest moc zamówiona i ilość pobranego paliwa gazowego
w punkcie wyjścia WR.

9.6.

Podstawą rozliczania usług realizowanych w ramach PZDS jest ilość pobranego paliwa gazowego w punkcie wyjścia
WS.

9.7.

Rozliczanie usług odbywa się na podstawie odczytanych wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych w punktach wyjścia.

9.8.

Odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach wyjścia wykonywane są na bieżąco poprzez układ
transmisji danych lub w przypadku braku układów transmisji danych bezpośrednio przez pracowników SIME zgodnie
z okresem rozliczeniowym.

FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI
10.1. Opłaty za świadczenie usługi dystrybucji naliczane są na podstawie obowiązującej Taryfy SIME. Opłaty nie ujęte w
Taryfie SIME naliczane są zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD.
10.2. Wysokość opłaty za usługi dystrybucji wykonywane przez SIME na rzecz ZUD ustalana jest w oparciu o dane zawarte
w HRD i HRN dotyczącym parametrów świadczonych usług oraz o opłaty określone w obowiązującej Taryfie SIME,
a także opłaty opisane w IRiESD.
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10.3. Faktura za usługi świadczone przez SIME na rzecz ZUD obejmuje:
10.3.1. opłaty taryfowe za usługi dystrybucji,
10.3.2. opłaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych, w tym ciepła spalania paliwa gazowego oraz
niezbilansowanie,
10.3.3. bonifikaty i inne opłaty wynikające z Taryfy SIME, IRiESD i postanowień Umowy.
10.4. Wyróżnia się następujące rodzaje faktur:
10.4.1. faktura wstępna – wystawiana przez SIME dla punktów typu WR na podstawie rozliczenia wstępnego, za dany
Miesiąc gazowy,
10.4.2. faktura rozliczeniowa - wystawiana przez SIME na podstawie HRD, z uwzględnieniem rozliczeń z faktury
wstępnej,
10.4.3. faktura dodatkowa - wystawiana przez SIME w szczególności na podstawie HRN, rozliczenia miesięcznego
uwzględniającego należne opłaty opisane w IRiESD,
10.4.4. faktura korygująca - wystawiana w przypadkach określonych w pkt 10.23 Umowy,
10.4.5. nota odsetkowa - wystawiana w przypadku przekroczenia terminów płatności.
10.5. Faktura wstępna wystawiana jest do piątego (5) dnia Miesiąca gazowego i stanowi sumę następujących składników:
10.5.1. 50% opłaty stałej wyliczonej na podstawie zamówionej mocy umownej,
10.5.2. 50% opłaty zmiennej ustalonej na podstawie miesięcznej ilości paliwa gazowego określonej w PZD.
10.6. Faktury rozliczeniowe wystawiane są na podstawie HRD do siódmego (7) dnia po zakończeniu Miesiąca gazowego.
10.7. Faktury dodatkowe wystawiane są na podstawie HRN oraz rozliczeń wynikających z IRiESD do dwudziestego
pierwszego (21) dnia po zakończeniu Miesiąca gazowego.
10.8. Faktury dostarczane są w formie papierowej na adres ZUD lub wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail
ZUD po uprzednim pisemnym wyrażeniu przez ZUD zgody na taki tryb ich doręczania.
10.9. W ciągu siedmiu (7) dni od dnia otrzymania HRN, ZUD wystawia i doręcza SIME fakturę, zawierającą opłatę z tytułu
sprzedaży SIME paliwa gazowego w procesie bilansowania handlowego, zgodnie z warunkami określonymi w
IRiESD. Faktura zostanie doręczona na adres siedziby SIME.
10.10. Należności wynikające z faktur i/lub not odsetkowych wystawionych przez SIME płatne są przelewem na rachunek
bankowy SIME wskazany na fakturze i/lub nocie odsetkowej.
10.11. Termin płatności faktury i/lub noty odsetkowej wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jej wystawienia
przez SIME. SIME zobowiązuje się do dostarczania faktur i/lub not odsetkowych nie później niż siedem (7) dni przed
terminem płatności określonym na fakturach i/lub notach odsetkowych.
10.12. Jeżeli termin płatności faktury i/lub noty odsetkowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ulega od
przesunięciu na najbliższy następny dzień roboczy.
10.13. Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku bankowego SIME.
10.14. Każda płatność dokonywana przez ZUD będzie zaliczana na poczet najstarszych należności, w tym w pierwszej
kolejności na odsetki za opóźnienie w zapłacie.
10.15. Faktura za sprzedaż paliwa gazowego, o której mowa w pkt. 10.9 Umowy, zostanie zapłacona w terminie czternastu
(14) dni od daty jej wystawienia przez ZUD. ZUD zobowiązuje się dostarczyć SIME fakturę nie później niż w terminie
siedmiu (7) dni od daty jej wystawienia.
10.16. Nieterminowe regulowanie przez SIME albo ZUD zobowiązań pieniężnych powoduje naliczenie, za każdy dzień
opóźnienia, odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej. Kwota naliczonych odsetek będzie płatna na podstawie
noty odsetkowej wystawionej przez SIME albo ZUD w terminie czternastu (14) dni od daty jej wystawienia.
10.17. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia ZUD z obowiązku zapłaty wszystkich należności wynikających z Umowy wraz
z odsetkami.
10.18. Reklamacje dotyczące faktury ZUD powinien zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, nie później
jednak niż przed dniem przedawnienia roszczenia wynikającego z faktury.
10.19.

Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej. W temacie wiadomość należy wskazać,
iż przedmiotowa korespondencja dotyczy reklamacji. Wnioski o rozpatrzenie reklamacji powinny być przesyłane na
adresy SIME oraz przez osoby do tego upoważnione ze strony ZUD zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy.
Wniosek ZUD powinien zawierać:
10.19.1. dane Odbiorcy ZUD (imię i nazwisko lub nazwa Odbiorcy),
10.19.2. adres i numer identyfikacyjny Punktu wyjścia,
10.19.3. zakres informacji, o które wnioskuje ZUD, wraz z opisem przedmiotu wniosku lub reklamacji Odbiorcy ZUD.
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10.20. W przypadku reklamacji faktury, która dotyczy błędów rachunkowych, ZUD jest zobowiązany do terminowej zapłaty
prawidłowo wyliczonej i uzgodnionej z SIME kwoty.
10.21. Złożenie przez ZUD reklamacji innej niż dotycząca błędów rachunkowych nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia
wymagalnych należności wynikających z faktur.
10.22. SIME ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu czternastu (14) dni od daty jej otrzymania. W przypadku
reklamacji nie wymagających szczegółowych analiz lub przeprowadzenia kontroli OSD podejmie starania w celu
rozpatrzenia sprawy w terminie siedmiu (7) dni od dnia złożenia przez ZUD wniosku, o którym mowa w pkt. 10.19.
Sprawy dotyczące parametrów jakościowych paliw gazowych dostarczanych z sieci dystrybucyjnej, które będą
rozpatrywane w terminie czternastu (14) dni od zakończenia stosowanych kontroli i pomiarów.
10.23. W przypadku uznania reklamacji, SIME wystawi w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od daty uznania reklamacji
fakturę korygującą i niezwłocznie prześle ją ZUD.
10.24. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności i rozliczona w najbliższej wystawionej
fakturze, o ile ZUD nie zażąda zwrotu nadpłaty — w takim przypadku zostanie ona przekazana na rachunek
bankowy wskazany przez ZUD.
10.25. Jeżeli pomiędzy SIME a ZUD wyniknie spór, co do kwoty wystawionej faktury, wówczas Strony dołożą starań w celu
szybkiego wyjaśniania powstałego sporu w drodze negocjacji.
10.26. Jeżeli w ciągu dwóch (2) miesięcy od dnia zaistnienia sporu Strony nie dojdą do porozumienia, wówczas sprawy
sporne rozpozna i rozstrzygnie właściwy sąd powszechny.
10.27. Za datę zaistnienia sporu uznaje się datę dostarczenia drugiej Stronie pisemnej informacji o zaistnieniu sporu.
10.28. Korekty faktur mogą dotyczyć:
10.28.1. uznania reklamacji ZUD dotyczącej naliczonych w fakturze opłat za usługi,
10.28.2. innych przypadków.
11.

ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
11.1. Umowa ulega rozwiązaniu:
11.1.1. w drodze pisemnego porozumienia Stron,
11.1.2. z dniem wygaśnięcia wymaganych prawem koncesji na prowadzenie działalności objętych Umową, z
zastrzeżeniem pkt. 11.1.3.,
11.1.3. z dniem upływu terminu określonego w decyzji Prezesa URE nakazującej Stronie prowadzenie dalszej
działalności pomimo wygaśnięcia koncesji,
11.1.4. z dniem cofnięcia przez Prezesa URE koncesji albo decyzji dotyczącej działalności związanej z realizacją
Umowy,
11.1.5. z upływem terminu wypowiedzenia Umowy.
11.2. Strona, której dotyczą okoliczności opisane w pkt. 11.1.1 – pkt. 11.1.4 Umowy, zobowiązana jest poinformować
drugą Stronę na piśmie, z co najmniej czternastodniowym (14) wyprzedzeniem o terminie, w którym Umowa ulegnie
rozwiązaniu.
11.3. ZUD uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w
następujących przypadkach:
11.3.1. naruszenia przez SIME istotnych postanowień IRiESD, Taryfy SIME, Umowy lub PZD i nieusunięcia ich skutków
w odpowiednim terminie,
11.3.2. niewykonywania przez SIME usługi dystrybucji przez okres kolejnych trzydziestu (30) dni,
11.3.3. braku akceptacji zmian wprowadzonych w IRiESD przez SIME, zgodnie z IRiESD - pod warunkiem złożenia
SIME przez ZUD stosownego oświadczenia w terminie czternastu (14) dni od zamieszczenia nowej albo
zmienionej IRiESD na stronie internetowej SIME,
11.3.4. braku akceptacji zmian postanowień Taryfy SIME zgodnie z pkt. 18.4.2. Umowy,
11.3.5. działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości korzystania z usługi dystrybucji na warunkach
określonych w Umowie i w IRiESD, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni,
11.3.6.

w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

11.4. ZUD może wypowiedzieć Umowę, bez podania przyczyny, ze skutkiem na koniec Roku gazowego z zachowaniem
3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt. 11.7 Umowy.
11.5. SIME uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy w następujących przypadkach:
11.5.1. jeżeli ZUD opóźnia się z płatnościami za świadczone usługi dystrybucji, co najmniej trzydzieści (30) dni po
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i
wyznaczenia dodatkowego, co najmniej czternastodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących
należności, a ZUD nie uiścił wszystkich zaległych i bieżących należności w wyznaczonym terminie,
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11.5.2. jeżeli wysokość złożonego przez ZUD zabezpieczenia finansowego nie spełnia warunków, o których mowa w
pkt. 3.3 Umowy, a ZUD nie zwiększył wysokości tego zabezpieczenia w wyznaczonym przez SIME terminie, nie
krótszym niż czternaście (14) dni liczonych od dnia otrzymania przez ZUD pisemnego wezwania od SIME w
tym zakresie. Postanowienie to dotyczy również sytuacji, gdy upłynął termin ważności zabezpieczenia
finansowego złożonego przez ZUD, a ZUD nie przedstawił nowego zabezpieczenia finansowego w prawidłowej
formie i wysokości,
11.5.3. jeżeli ZUD nie ma żadnego aktywnego PZD przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
11.5.4. w innych przypadkach naruszeń przez ZUD istotnych postanowień IRiESD, Taryfy SIME lub Umowy i
nieusunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie,
11.5.5. w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
11.6. Jeżeli zaistnieją przesłanki określone w pkt. 11.5 SIME uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym. W takim przypadku SIME przekazuje ZUD pisemnie zawiadomienie określające przyczyny i termin
rozwiązania Umowy.
11.7. Wypowiedzenie Umowy skutkuje wypowiedzeniem wszystkich PZD przyjętych do realizacji oraz odrzuceniem PZD
zgodnie z pkt 4.6.3.
12.

ZAKOŃCZENIE ORAZ WYPOWIEDZENIE PZD
12.1. Realizacja PZD ulega zakończeniu:
12.1.1. z upływem ostatniego dnia terminu realizacji, wskazanego w PZD,
12.1.2. w drodze pisemnego porozumienia Stron,
12.1.3. z dniem rozwiązania Umowy,
12.1.4. z dniem zmiany sprzedawcy,
12.1.5. z upływem terminu wypowiedzenia PZD,
12.2. ZUD może wypowiedzieć PZD w następujących przypadkach:
12.2.1. w przypadku, gdy ZUD zaprzestanie sprzedaży paliwa gazowego lub świadczenia usługi kompleksowej do
Odbiorcy ZUD zaopatrywanego z punktu wyjścia, którego dotyczy PZD,
12.2.2. w przypadku niewykonywania przez SIME usługi dystrybucji przez okres kolejnych trzydziestu (30) dni,
12.2.3.

w przypadku działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości korzystania z usług dystrybucji
na warunkach określonych w PZD, Umowie i w IRiESD, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni.

12.3. SIME może wypowiedzieć PZD w następujących przypadkach:
12.3.1. nie przedłużenia ważności lub nieuzupełnienia do pełnej kwoty zabezpieczenia finansowego w przypadkach i w
formie określonych w Umowie, pomimo pisemnego wezwania do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż czternaście (14) dni,
12.3.2. jeżeli z przyczyn leżących po stronie ZUD lub odbiorcy ZUD przestały być spełnione warunki techniczne dla
danego PZD, określone w IRiESD,
12.3.3. w przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie odbiorcy ZUD nie jest możliwe dokonywanie odczytów układów
pomiarowo-rozliczeniowych,
12.3.4. w przypadku działania siły wyższej, na skutek której następuje brak możliwości świadczenia usług dystrybucji
na warunkach określonych w PZD, Umowie i w IRiESD, przez okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni.
12.4. Strona uprawniona do wypowiedzenia PZD z przyczyn określonych w pkt. 12.2 lub pkt. 12.3 Umowy, przekazuje
drugiej Stronie pisemnie uzasadnione zawiadomienie określające przyczyny i termin rozwiązania PZD. Termin
wypowiedzenia PZD wynosi czternaście (14) dni. Do upływu tego terminu Strony podejmą działania zmierzające do
usunięcia przyczyn i skutków zaistnienia okoliczności uprawniających do wypowiedzenia PZD. Jeśli działania takie
nie przyniosą rezultatów, albo gdy ich osiągnięcie jest z przyczyn obiektywnych niemożliwe, PZD ulega rozwiązaniu
w dniu upływu okresu wypowiedzenia, określonym w zawiadomieniu albo w innym dniu, który Strony uzgodnią.
13.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
13.1. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej
zgody drugiej Strony.
13.2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, zasady odpowiedzialności Stron, w tym wysokości opłat i bonifikat za
niedotrzymanie parametrów jakościowych paliwa gazowego lub za niedotrzymanie parametrów jakościowych obsługi
ZUD, określone są postanowieniami IRiESD, Taryfy SIME oraz przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących w
tym zakresie.

14.

ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH
14.1. Kwestie sporne dotyczące realizacji Umowy, w tym kwestie dotyczące płatności faktur, Strony będą rozstrzygać w
pierwszej kolejności w drodze negocjacji.
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14.2. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego jakości lub ilości przekazywanego do dystrybucji lub odbieranego z
systemu dystrybucyjnego 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 (t.j. Dz. U. 2019, poz. 155).
Opinia ta jest wiążąca dla Stron. Koszty tego badania pokrywa Strona, której zastrzeżenia nie zostaną potwierdzone.
14.3. Jeżeli w ciągu jednego (1) miesiąca od dnia doręczenia wezwania do rozpoczęcia negocjacji Strony nie dojdą do
porozumienia, wówczas sprawy sporne będą rozpatrywane przez właściwy dla siedziby strony pozwanej sąd
powszechny, chyba że sprawa będzie należała do kompetencji Prezesa URE.

15.

WYMIANA INFORMACJI
15.1. Korespondencja i oświadczenia woli przekazywane będą pomiędzy Stronami zgodnie z zasadami określonymi
poniżej:
15.1.1. Korespondencja związana z Umową będzie doręczana na adresy Stron listem poleconym, przesyłką kurierską,
przez posłańca lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że dla ważności dokumentów przesyłanych drogą
elektroniczną wymagane jest ich podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby
uprawnioną/e.
15.1.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentu przekazanego w formie pisemnej i
elektronicznej, wiążące dla Stron są postanowienia dokumentu przekazanego w formie pisemnej.
15.1.3. 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, IRiESD lub Taryfa SIME stanowi
inaczej. SIME zastrzega, że w przypadku szczególnie złożonego zagadnienia oraz w przypadku wymagającym
konsultacji z innym podmiotem odpowiedzi udzieli w miarę możliwości w terminie określonym w zdaniu
poprzednim.
15.1.4. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń związanych z realizacją Umowy, innych niż przekazywanie
danych dyspozytorskich, bez prawa wprowadzania zmian do Umowy, są osoby wymienione w Załączniku nr 4
do Umowy.
15.1.5. Dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych określa Załącznik nr 5 do Umowy.
15.1.6. W trakcie trwania Umowy każda ze Stron zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych
adresowych, a także danych, o których mowa w pkt. 15.1.4 i pkt. 15.1.5 Umowy. Zmiana tych danych nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
15.1.7. 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.

16.

POUFNOŚĆ
16.1.

Każda ze Stron umowy dystrybucyjnej zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim treści Umowy, jak również
wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, oraz do przechowywania wszelkich dokumentów
otrzymanych od drugiej Strony w związku z zawarciem lub realizacją umowy dystrybucyjnej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1010), chyba że
IRiESD stanowi, iż informacje mogą lub powinny być przekazywane innym podmiotom. Zobowiązanie to nie dotyczy
informacji, które:

16.1.1. zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia Umowy,
16.1.2. są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy,
16.1.3. mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej Strony.

17.

16.2.

Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 16.1, nie dotyczy przekazywania informacji doradcom Stron wykonującym
prace doradcze mające związek z realizacją Umowy, przy czym Strony Umowy odpowiadają za zachowanie
poufności informacji określonych w Umowie przez swoich doradców. Powyższe zobowiązanie nie narusza
obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym organom.

16.3.

Obowiązek nieujawniania informacji poufnych wiąże Strony Umowy w trakcie jej obowiązywania oraz w okresie
pięciu (5) lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
17.1.

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, których są
administratorami. Udostępnienie danych odbywa się w następującym zakresie:

17.1.1. 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
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gazowego w ramach umów kompleksowych oraz wykonywania przez ZUD obowiązków wynikających z
przepisów prawa,
17.1.2. ZUD udostępnia OSD dane Odbiorców, którym ZUD świadczy na podstawie umowy kompleksowej usługę
dostarczania paliwa gazowego, zawarte w pojedynczym zleceniu dystrybucji, dane dotyczące punktów wyjścia,
dane zawarte w dokumentacji związanej z wykonywaniem przez OSD usługi dystrybucji, w tym reklamacjach,
zgłoszeniach lub innych oświadczeniach Odbiorców, dotyczących usług świadczonych przez OSD.
17.2.

Strony potwierdzają, że udostępnienie danych w celach określonych w pkt. 17.1. 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 oraz
aktów wykonawczych, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stron polegających na zgodnej
z prawem i sprawnej realizacji usług, o których mowa w pkt. 17.1., 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.

17.3.

Każda ze Stron zobowiązuje się:

17.3.1. 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,
17.3.2. 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,
17.3.3. 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,
17.3.4. 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,
17.3.5. informować drugą Stronę o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy mających związek z przetwarzaniem
danych osobowych,
17.3.6. bez zbędnej zwłoki udzielać drugiej Stronie informacji niezbędnych do udzielania odpowiedzi na żądania
podmiotów danych, zgłaszane na podstawie art. 15-22 Rozporządzenia,
17.3.7. 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.
17.4. 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.
17.5. 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.
18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
18.2. Krótkoterminowe usługi dystrybucji świadczone są przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego pod warunkiem
wprowadzenia zasad dotyczących ich rozliczania do Taryfy SIME.
18.3. Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub w inny
sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie w mocy. W przypadku postanowień uznanych za
nieważne lub niewykonalne, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze, w celu zastąpienia takich postanowień, o ile
to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne
intencje Stron.
18.4. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności. Niniejsze postanowienia nie dotyczą zmian Taryfy SIME oraz zmian IRiESD. Zmiany w IRiESD wiążą
Strony w terminie i na zasadach określonych w IRiESD. Zmiany w Taryfie SIME wiążą Strony na poniższych zasadach:
18.4.1. zmienione lub nowe postanowienia Taryfy SIME stają się częścią Umowy począwszy od dnia wejścia w życie
nowej Taryfy SIME lub zmian do Taryfy SIME;
18.4.2. w przypadku zmiany Taryfy SIME w zakresie innym niż zmiana cen i stawek opłat i braku akceptacji tych zmian
przez ZUD, ZUD przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia
publikacji nowej Taryfy SIME lub zmian do Taryfy SIME, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia ZUD z obowiązku stosowania Taryfy SIME w nowym lub zmienionym
brzmieniu, w okresie wypowiedzenia;
18.4.3. w przypadku zmiany zasad rozliczeń wynikających ze zmiany przepisów prawa nowe zasady rozliczeń wiążą
Strony od chwili wejścia w życie Taryfy SIME, która je przewiduje. W takim przypadku Strony zobowiązują się
niezwłocznie przystąpić do negocjacji w celu odpowiedniego dostosowania postanowień niniejszej Umowy,
jeżeli będzie to konieczne;
18.5. Zmiana mocy umownej w punktach typu WR, zmiana ilości rocznej w punktach typu WR oraz zmiana planu
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliwa gazowego nie wymaga aneksu do Umowy.
18.6. W razie zmiany odnoszących się do ZUD wysokości cen lub stawek opłat zawartych w Taryfie SIME, SIME poinformuje
ZUD o zmianie poprzez przesłanie wyciągu ze zmienionej Taryfy SIME lub nowej Taryfy SIME.
18.7. Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.
19.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY
Załącznik nr 1:
□
□

wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego SIME,
poświadczona za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa potwierdzającego prawo osób
podpisujących Umowę do reprezentowania i zaciągania zobowiązań,

Załącznik nr 2 – Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
□
□
□
□
□

odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ZUD/wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ZUD,
pełnomocnictwa potwierdzającego prawo osób podpisujących Umowę do reprezentowania i zaciągania
zobowiązań,
decyzji o nadaniu numeru REGON,
decyzji o nadaniu numeru NIP,
odpis poświadczonej za zgodność z oryginałem koncesji ZUD albo oświadczenie podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania ZUD, iż działalność wykonywana przez ZUD, zgodnie z przepisami
prawa, nie wymaga posiadania koncesji,

Załącznik nr 3 – PZD i ZZZ,
Załącznik nr 4 - osoby uprawnione do przekazywania informacji o zmianach danych niewymagających aneksów do Umowy,
Załącznik nr 5 - dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych.

OSD

ZUD
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