UMOWA nr ………………………
O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Niniejsza Umowa o świadczenie usług dystrybucji zwana dalej Umową, została zawarta w dniu ………………….
roku, pomiędzy:
Fabryką Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. z siedzibą w Kraśniku, 23-204 Kraśnik ul. Fabryczna 6, wpisaną do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000051491, NIP:
7150200738, REGON: 430459300, BDO: 000008739 o kapitale zakładowym wynoszącym: 81 050 000 zł
opłaconym w pełnej wysokości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.04.2014 r., której Klauzula informacyjna RODO dla kontrahentów
dostępna jest na stronie internetowej www.flt.krasnik.pl, zwaną dalej „OSD”, którą reprezentują:
1.

…………………………………………………..

2.

……………………………………………………

a
…………………………………….., z siedzibą przy ul. ……………………………………………………., wpisaną do
Rejestru
Przedsiębiorców
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
…………………………………………………………………………….. pod numerem KRS ……………………. z
kapitałem zakładowym w wysokości …………………………. zł zwanym dalej „POB”, którą reprezentują:
1.
...............................................................
2.

...............................................................

Każda ze stron Umowy może być zamiennie nazywana Stroną, łącznie Stronami
Reprezentanci Stron oświadczają, że:
− działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej Strony w zakresie zaciągania
zobowiązań wynikających z Umowy
− Umowa jest zawarta przez Strony w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności z obowiązującym prawem.
§1
Postanowienia wstępne
1. Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią:
1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm), zwana dalej
„Ustawą”, wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji zawartych w Ustawie;
2) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (zwana dalej „IRiESD”) w zakresie
dotyczącym zapisów i ustaleń objętych Umową oraz związanych z realizacją Umowy;
3) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. - OSDp (zwana
dalej „IRiESDp”) w zakresie dotyczącym zapisów i ustaleń objętych Umową oraz związanych z realizacją
Umowy;
4) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (zwana dalej „IRiESP”),
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz zobowiązują się do przestrzegania zapisów
i postanowień przepisów oraz dokumentów o których mowa w ust. 1.
Wszystkie określenia i pojęcia użyte w Umowie, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane, posiadają znaczenie
określone w przepisach i dokumentach przywołanych w ust. 1.
Dokonane po wejściu w życie Umowy zmiany IRiESD, IRiESDp lub IRiESP, obowiązują Strony bez
konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Nie wyklucza to prawa do rozwiązania Umowy, zgodnie z §
10 ust. 6 Umowy oraz obowiązku Stron do zawarcia aneksu do Umowy w przypadku, o którym mowa w §
10 ust. 5 Umowy. Jednocześnie Strony przyjmują, że OSD będzie informował o zmianach IRiESD poprzez
jej niezwłoczne opublikowanie po zatwierdzeniu, na swojej stronie internetowej www.flt.krasnik.pl.
OSD oświadcza, że:
1) posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE decyzją nr
DEE/59/W/OLB/2009/MSZ z dnia 13 marca 2009r. zmienioną następnie decyzją: nr
OLB.4111.33.2017.2018MFu z dnia 8 marca 2018 roku na okres od dnia 16 sierpnia 2009 roku do dnia
31 grudnia 2030 roku, na podstawie której świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej (zwane dalej
„usługami dystrybucji”);
2) został wyznaczony przez Prezesa URE na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
decyzją nr DPE-4711-46(4)/2011/591/UA z dnia 4 lutego 2011r. zmienioną następnie decyzją nr
DRE.WOSE.4711.145.3.2018.MFr z dnia 25 września 2018 roku na obszarze określonym w koncesji na
okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2030 roku;
3) OSD jest operatorem systemu dystrybucyjnego, który nie ma ustanowionych w obszarze Rynku
Bilansującego MB typu OSD. W zakresie bilansowania handlowego, również w części zarządzania MB
typu OSD, OSD podpisało stosowną umowę z OSDp (PGE Dystrybucja S.A.) którego sieć dystrybucyjna
posiada bezpośrednie przyłączenie z siecią przesyłową. Na podstawie tej umowy OSDp realizuje
obowiązki w zakresie zarządzania Rynkiem Bilansującym w tym również zarządzanie i konfiguracja
miejsc bilansowania w obszarze Rynku Bilansującego, przyporządkowania POB Sprzedawcy do miejsc
bilansowania oraz przekazywania danych pomiarów do miejsc bilansowania w zakresie realizacji umów
sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z użytkownikami systemu dystrybucyjnego OSD.
POB oświadcza, że:
1) posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE decyzją nr
………………………………………………………………………………...;
2) zawarł w dniu ……………… umowę nr ……………………….. o świadczenie usług przesyłania energii
elektrycznej z OSP, obowiązującą od ……………………….. na czas nieokreślony, której przedmiotem
jest w szczególności:
− uczestnictwo POB w Rynku Bilansującym („RB”) prowadzonym przez OSP jako Uczestnik Rynku
Bilansującego typu Przedsiębiorstwo Obrotu („URBPO”)
− prowadzenie, w ramach swoich Jednostek Grafikowych odbiorczych („JGO”), bilansowania
handlowego przedsiębiorstw obrotu lub wytwórców będących sprzedawcami energii elektrycznej
dla Uczestników Rynku Detalicznego typu odbiorca („URD”) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
OSD, zwanych dalej „Sprzedawcami” oraz Uczestników Rynku Detalicznego typu wytwórca nie
objętych obszarem RB („URDW”);
3) rozpoczął działalność na RB z dniem ……………………………………..
4) posiada zawarte umowy, których przedmiotem jest świadczenie usług bilansowania handlowego
(„umowa bilansowania”) z innymi podmiotami, dla których POB prowadzi bilansowanie handlowe;
5) posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSDp, której przedmiotem jest umożliwienie
bilansowania handlowego Sprzedawców i wytwórców.
Umowa umożliwia pełnienie przez POB funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla:
1) POB jako Sprzedawcy – o ile POB pełni również funkcję sprzedawcy energii elektrycznej dla URD
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD;
2) Sprzedawców, którzy posiadają zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej („umowa sprzedaży”) z
URD przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej OSD;
3) URDW przyłączonych do sieci OSD, którzy wskazali POB jako podmiot odpowiedzialny za ich
bilansowanie handlowe w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSD.
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Wykaz Sprzedawców, dla których OSD realizuje umowy sprzedaży na podstawie umowy o świadczenie
usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a Sprzedawca oraz wykaz URDW posiadających umowy o
świadczenie usług dystrybucji z OSD, którzy jednocześnie wskazali POB jako podmiot odpowiedzialny za
ich bilansowanie handlowe zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.
9. Warunkiem zobowiązania OSD do realizacji Umowy, jest jednoczesne obowiązywanie umów:
1) o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy OSD a OSDp – wymienionej
w ust. 5 pkt. 3);
2) o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy POB a OSP – wymienionej
w ust. 6 pkt. 2);
3) o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy OSD a Sprzedawcami lub pomiędzy OSD a URDW
wymienionymi w Załączniku nr 1 do Umowy;
4) o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy OSD a URD, objętych obszarem działania OSD
i posiadającymi umowy sprzedaży ze Sprzedawcami wymienionymi w Załączniku nr 1 do Umowy;
5) bilansowania zawartej pomiędzy POB a Sprzedawcami lub pomiędzy POB a URDW, którzy zostali
wyszczególnieni w Załączniku nr 1 do Umowy;
6) o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy POB i OSDp – wymienionej w ust. 6 pkt. 5).
10. Strony przyjmują, że w przypadku zaprzestania przez POB działalności na RB
w rozumieniu IRiESP lub zaprzestania realizacji Umowy z powodu zakończenia obowiązywania
którejkolwiek z umów wyszczególnionych w ust. 8, odpowiedzialność za bilansowanie handlowe przejmuje:
1) Uczestnik Rynku Bilansującego wskazany przez Sprzedawcę rezerwowego określonego w umowie,
o której mowa w ust. 9 pkt. 4) – w przypadku URD;
2) OSD lub inny Uczestnik Rynku Bilansującego wskazany przez URDW w umowie,
o której mowa w ust. 9 pkt. 3) – w przypadku URDW.
11. Jeżeli którakolwiek z umów wymienionych w ust. 8 nie będzie obowiązywać, OSD może wstrzymać
realizacje Umowy w zakresie, w jakim nie jest to możliwe bez obowiązywania danej umowy.
12. Za równoważne z zawarciem umów, o których mowa w niniejszym paragrafie, uważa się wydanie
zastępujących je decyzji lub postanowień administracyjnych albo orzeczeń sądowych.
§2
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków i zasad świadczenia przez OSD na rzecz POB usług
dystrybucji przy zachowaniu przez OSD zasad równoprawnego traktowania wszystkich podmiotów
korzystających z tych usług, na standardowych warunkach wynikających z przepisów i dokumentów
przywołanych w § 1 ust. 1 Umowy. Przez świadczenie usług dystrybucji rozumie się:
1) autoryzacje POB polegająca na określeniu prawa Sprzedawcy lub URDW do wskazania POB jako
podmiotu odpowiedzialnego za ich bilansowanie handlowe. Autoryzacja jest dokonywana przez OSD po
zgłoszeniu do OSD zamiaru przejęcia bilansowania handlowego Sprzedawcy lub URDW na zasadach
określonych w IRiESD i w Umowie oraz pozwala OSD poprzez OSDp na przekazywanie do OSP
danych pomiarowych w trybie przewidzianym w IRiESD oraz w umowie o świadczenie usług dystrybucji
zawartej pomiędzy OSD a OSDp;
2) umocowanie POB jako podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawców lub URDW;
3) zarządzanie konfiguracją przy udziale OSDp, w ramach uczestnictwa OSD w administrowaniu RB na
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSDp a OSD oraz IRiESD OSDp,
w zakresie przyporządkowania URD lub URDW przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD do Miejsc
Dostarczania Rynku Bilansującego reprezentujących dostawy energii elektrycznej realizowane w sieci
dystrybucyjnej OSD, które składają się na JGO będące w dyspozycji POB („MB”);
4) wyznaczanie i przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych do OSDp i następnie do OSP
w zakresie dotyczącym MB;
5) udostępnianie dla POB zagregowanych danych pomiarowych URD w podziale na poszczególnych
Sprzedawców oraz danych pomiarowych URDW;
6) przyjmowanie przez OSD dokonanych przez POB zgłoszeń umów sprzedaży zawartych przez URDW lub
przez URD ze Sprzedawcami, dla których POB prowadzi bilansowanie handlowe;
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weryfikacje zgłoszeń umów sprzedaży dokonanych przez POB, zgodnie z Umową
i IRiESD;
8) obejmowanie Umową kolejnych Sprzedawców i URDW, dla których POB będzie podmiotem
odpowiedzialnym za prowadzenie bilansowania handlowego.
2. Umocowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), POB jako Uczestnika Rynku Bilansującego odpowiedzialnego
za bilansowanie handlowe obejmuje: oznaczenie i wskazanie kodu URB nadanego POB na RB, a także
wskazanie kodów jednostek grafikowych odbiorczych („JGO”) i kodów MB, w ramach których będzie
prowadzone bilansowanie handlowe. POB ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
własne związane z bilansowaniem handlowym oraz za działania lub zaniechania ustanowionego Operatora
Rynku („OR”), jak za działania lub zaniechania własne, które będą miały wpływ na realizację przez OSD
przedmiotu Umowy. Dane i informacje, o których mowa w niniejszym ustępie są zawarte w Załączniku nr 2
do Umowy.
3. POB oświadcza, że przydzielone przez OSP JGO i MB, w ramach których będzie prowadzone bilansowanie
handlowe, wynikają z przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt. 2) Umowy.
4. POB oświadcza, ze dla JGO, o których mowa w ust. 2, w ramach których następuje bilansowanie handlowe
Sprzedawców i URDW wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy, zapewnia realizację funkcji OR
zgodnie z postanowieniami IRiESP.
7)

§3
Zobowiązania Stron
1.

2.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy, OSD zobowiązuje się w szczególności do:
1) stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD oraz dokumentów w niej przywołanych w
wymaganym zakresie, o ile Umowa nie stanowi inaczej;
2) przyjmowania
od POB zgłoszeń umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawców
i URDW, dla których POB prowadzi bilansowanie handlowe oraz ich weryfikacji, zgodnie z Umową i
IRiESD;
3) przyjmowania powiadomień o przejęciu lub zaprzestaniu prowadzenia przez POB bilansowania
handlowego
Sprzedawców
lub
URDW
posiadających
zawarte
umowy
o świadczenie usług dystrybucji z OSD;
4) wyznaczania i przekazywania danych pomiarowych do OSDp i następnie poprzez OSDp do OSP,
zgodnie z IRiESD, IRiESP i umową o świadczenie usług przesyłania zawartą pomiędzy OSD a OSDp;
5) udostępniania POB, zgodnie z Umową i IRiESD, zagregowanych danych pomiarowych Sprzedawców
oraz URDW, o ile Sprzedawcy lub URDW upoważnili do tego OSD;
6) przekazywania
informacji mających istotny wpływ na realizację Umowy, zgodnie
z IRiESD;
7) zachowania tajemnicy handlowej związanej z realizacją Umowy, na zasadach określonych w § 8
Umowy.
W ramach korzystania ze świadczonych przez OSD usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy, POB
zobowiązuje się w szczególności do:
1) stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD i dokumentów w niej przywołanych w wymaganym
zakresie, o ile Umowa nie stanowi inaczej;
2) przekazywania
do OSD zgłoszeń umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawców
i URDW, dla których POB prowadzi bilansowanie handlowe, zgodnie z Umową
i IRiESD;
3) niezwłocznego
informowania OSD o zmianie warunków umowy, o której mowa
w § ust. 6 pkt. 2) Umowy, w części mającej wpływ na świadczenie usług dystrybucji objętych Umową,
w szczególności o:
a)
wprowadzonych ograniczeniach w świadczeniu przez OSDp usług dystrybucyjnych albo OSP
usług przesyłania,
b)
wstrzymaniu przyjmowania przez OSP zgłoszeń grafików USE dla jednostek grafikowych,
c)
jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu,
d)
zmianach wprowadzonych stosownymi aneksami;
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niezwłocznego, nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego, informowania OSD oraz Sprzedawców i
URDW wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy,o zaprzestaniu działalności na RB w
rozumieniu IRiESP;
5) powiadamiania
OSD oraz Sprzedawców i URDW wyszczególnionych w Załączniku
nr 1 do Umowy o planowanym zaprzestaniu przez POB bilansowania handlowego, w terminie 15 dni
przed data zaprzestania;
6) niezwłocznego przekazywania OSD informacji mających istotny wpływ na realizację Umowy;
7) zachowania tajemnicy handlowej związanej z realizacją Umowy, na zasadach określonych w § 8
Umowy.
4)

§4
Zasady zgłaszania umów sprzedaży
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Zgłoszenia umów sprzedaży są dokonywane przez POB zgodnie z Umową i IRiESD dla zapewnienia ich
fizycznej realizacji oraz w celu spełnienia przez OSD wymagań zawartych w IRiESD i umowie o
świadczenie usług przesyłania tj. umożliwienia określania przez OSD wstępnych szacunkowych ilości
energii elektrycznej, w przypadku braku rzeczywistych dobowo-godzinowych ilości dostaw energii
elektrycznej dla MB.
Zgłoszenia umów sprzedaży obejmują ilość energii elektrycznej planowaną do wprowadzenia do sieci
dystrybucyjnej OSD oraz planowaną do pobrania z sieci dystrybucyjnej OSD przez wszystkich URDW dla
których POB prowadzi bilansowanie handlowe oraz URD posiadających umowy sprzedaży ze
Sprzedawcami dla których POB prowadzi bilansowanie handlowe, w podziale na MB przypisane do
poszczególnych JGO POB, które reprezentują dostawy energii realizowane w sieci dystrybucyjnej OSD nie
objętej obszarem RB.
Strony ustalają, że zgłoszenia umów sprzedaży będą dokonywane według wzoru formularza zawartego w
IRIESD. Zgłoszenia będą przekazywane przez POB na adresy poczty elektronicznej lub wskazany przez
OSD serwer ftp określone w Załączniku nr 2 do Umowy. OSD zobowiązany jest do informowania POB o
sposobie, miejscach i adresach niezbędnych dla właściwego przekazywania danych oraz o ich zmianach.
W uzasadnionych przypadkach Strony, jako rezerwowy sposób dokonywania zgłoszeń umów sprzedaży,
dopuszczają przekazywanie zgłoszeń droga faksowa na numer określony w Załączniku nr 2 do Umowy.
Wykaz osób upoważnionych przez POB do dokonywania zgłoszeń umów sprzedaży, wykaz osób
upoważnionych przez OSD do przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży oraz dane teleadresowe Stron
określa Załącznik nr 2 do Umowy.
POB zobowiązuje się do dokonywania zgłoszeń na dobę „n” do godziny 13:00 doby
„n-5”. Przekazany do OSD w formie elektronicznej lub pisemnej (w przypadku awarii dróg elektronicznych)
formularz, o którym mowa w ust. 3, powinien być odpowiednio wysłany lub podpisany przez osobę
upoważniona przez POB wskazana w Załączniku nr 2 do Umowy.
W przypadku otrzymania zgłoszenia błędnego lub niezgodnego z zapisami Umowy
i IRiESD, OSD ma prawo odrzucić takie zgłoszenie. Wówczas OSD powiadamia o tym fakcie POB,
wysyłając informacje o odrzuceniu zgłoszenia na adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej przez
POB, która przekazała błędne zgłoszenie.
W przypadku nie otrzymania przez OSD zgłoszenia lub dokonania przez POB zgłoszenia po terminie
wskazanym w ust. 5, OSD jako zgłoszenie przyjmuje dla każdego MB wyszczególnionego w Załączniku nr 2
do Umowy, dane określone zgodnie z zapisami IRiESD.
§5
Zasady przejmowania odpowiedzialności za bilansowanie handlowe

1.

POB może stać się podmiotem prowadzącym bilansowanie handlowe Sprzedawców lub URDW, o ile
zostanie wskazany odpowiednio przez tych Sprzedawców lub URDW, jako podmiot odpowiedzialny za ich
bilansowanie handlowe oraz zarówno POB jak i Sprzedawca albo URDW poinformują o tym fakcie OSD na
zasadach określonych w Umowie i IRiESD.
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2.

3.

4.

Warunkiem niezbędnym dla przejęcia przez POB odpowiedzialności za bilansowanie handlowe
Sprzedawców lub URDW, jest realizacja następującej procedury:
1) POB powiadamia OSD o planowanym przejęciu odpowiedzialności za bilansowanie handlowe
Sprzedawcy lub URDW, wypełniając formularz zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do
Umowy; formularz ten powinien zostać podpisany zarówno przez POB jak i przez Sprzedawcę albo
URDW w terminie wskazanym w IRiESD;
2) wykaz osób upoważnionych przez POB do powiadamiania OSD o planowanym rozpoczęciu
bilansowania handlowego Sprzedawcy lub URDW oraz dane teleadresowe Stron są określone w
Załączniku nr 2 do Umowy;
3) po otrzymaniu informacji o której mowa w pkt. 1) i jej pozytywnej weryfikacji, OSD zgodnie z IRiESD:
a) zawiera umowę lub aneks do umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym w zgłoszeniu
Sprzedawca lub URDW przyłączonym do sieci OSD, którzy wskazali w zgłoszeniu POB jako podmiot
odpowiedzialny za ich bilansowanie handlowe;
b) przesyła do POB aneks do Umowy, wprowadzający stosowne zmiany jej postanowień;
c) informuje dotychczasowy podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe wskazanego w zgłoszeniu
Sprzedawcy lub URDW o dacie, w której przestaje pełnić funkcje podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe tego Sprzedawcy lub URDW oraz dokonuje aktualizacji umowy o świadczenie
usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a tym podmiotem,
d) przystępuje do przyporządkowania Miejsc Dostarczania („MD”) wszystkich URD posiadających umowę
sprzedaży ze Sprzedawcą lub MD URDW do MB JGO, które reprezentuje dostarczanie energii
elektrycznej w sieci dystrybucyjnej OSD nie objętej obszarem RB, przyporządkowanie te jest
wykonywane przy udziale z OSDp;
e) po otrzymaniu podpisanych umów lub aneksów przywołanych w pkt. 3) lit. a) – c), OSD kontynuuje
proces przejmowania przez POB odpowiedzialności za bilansowanie handlowe, zgodnie z
postanowieniami IRiESD oraz zapisami umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
OSD a OSDp.
Przejęcie przez POB odpowiedzialności za bilansowanie handlowe Sprzedawcy lub URDW, następuje z
jednoczesną data wejścia w życie aneksu do Umowy oraz umowy lub aneksu do umowy o świadczenie
usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a Sprzedawca lub URDW, którzy wskazali POB jako podmiot
odpowiedzialny za ich bilansowanie handlowe, jednak nie wcześniej niż 5 dni roboczych po dacie
otrzymania przez OSD ostatniego z ww. dokumentów.
W przypadku, gdy OSD otrzyma od Sprzedawcy lub URDW wyszczególnionego
w Załączniku nr 1 do Umowy powiadomienie o zmianie podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie
handlowe, które zostanie następnie pozytywnie zweryfikowane przez OSD, OSD poinformuje POB o dacie,
w której POB przestaje pełnić funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe tego
Sprzedawcy lub URDW, przy czym data ta jest data ustanowienia przez Sprzedawcę lub URDW nowego
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe. W dacie tej, bez konieczności zawarcia aneksu do
Umowy, tracą moc stosowne zapisy Załącznika nr 1 do Umowy dotyczące tego Sprzedawcy lub URDW.
§6
Zasady wyznaczania i udostępniania danych pomiarowych

1.
2.

3.

Wyznaczanie i udostępnianie przez OSD danych pomiarowych URD i URDW, agregacja danych
pomiarowych oraz wyznaczanie ilości dostaw energii elektrycznej w MB, odbywa się na zasadach
określonych w Umowie i IRiESD.
OSD udostępnia POB dane pomiarowe tych Sprzedawców (rozumiane jako zagregowane dane URD, z
którymi Sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej) i URDW, którzy wyrażą na to zgodę
na formularzu zgłoszenia umowy sprzedaży określonym w IRiESD lub w umowie o świadczenie usług
dystrybucji zawartej z OSD oraz dane pomiarowe tych URDW, którzy wyrażą na to zgodę w umowie o
świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSD.
OSD wyznacza dane pomiarowe URD i URDW, o których mowa w ust. 2, w cyklach zgodnych z okresem
rozliczeniowym usług dystrybucji będących przedmiotem umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych
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pomiędzy OSD a URD lub URDW. Okres rozliczeniowy wynika z przyjętego przez OSD harmonogramu
odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
4. Strony, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6, ustalają, że wyznaczanie danych pomiarowych dla URD i URDW, o
których mowa w ust. 2, opiera sie na wskazaniach układów pomiarowo-rozliczeniowych i zasadach
zawartych w IRiESD oraz w umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy OSD a URD lub
URDW.
5. W przypadku awarii, wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD lub URDW lub braku
możliwości pozyskania przez OSD danych pomiarowych URD, OSD będzie wyznaczał dane pomiarowe w
oparciu o szacunkowe wartości i algorytmy zawarte w IRiESD. OSD ma prawo do dokonywania korekt
danych pomiarowych URD lub URDW zgodnie z IRiESD oraz korekt na RB w trybie przewidzianym w
IRiESP.
6. POB ma prawo wystąpić do OSD z wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych na zasadach i
warunkach określonych w IRiESP. Wniosek powinien zawierać:
1) dane adresowe URD lub URDW;
2) wskazanie Miejsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego, którego korekta dotyczy;
3) okres wnioskowanej korekty;
4) przyczynę korekty wraz z uzasadnieniem i podaniem wielkości wnioskowanych (korygowanych) danych.
7. OSD udostępnia POB w dobie n+1 (tryb wstępny) oraz w dobie n+4 (tryb podstawowy) zagregowane dane
pomiarowe URD dla doby n w podziale na Sprzedawców i URDW, wskazanych w Załączniku nr 1 do
Umowy. Przekazane do POB dane pomiarowe powinny być zgodne z danymi pomiarowymi w MB
przekazanymi w odpowiednich trybach do OSP.
8. OSD po dokonaniu korekty danych w MB do OSP w trybie korekt miesięcznych przewidzianych w IRiESP
udostępni POB skorygowane dane pomiarowe w podziale na Sprzedawców i URDW w terminie do 10 dnia
miesiąca, w którym nastąpiła korekta danych MB do OSP. Przekazane do POB dane pomiarowe powinny
być zgodne z danymi pomiarowymi w MB przekazanymi w odpowiednich trybach do OSP.
9. OSD udostępnia POB pozyskane dane pomiarowe:
1) URDW, o których mowa w ust. 2, określające rzeczywistą wielkość dostaw energii elektrycznej dla
każdego URDW po zakończeniu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 3.;
2) URD, o których mowa w ust. 2, jako zagregowane dane pomiarowe URD określające sumaryczny
rzeczywisty godzinowy profil poboru energii elektrycznej dla doby n przez wszystkich URD
przypisanych do Sprzedawców wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, po zakończeniu okresów
rozliczeniowych wszystkich URD, o których mowa w ust. 3, obejmujących dobę n.
10. W przypadku braku danych pomiarowych URD lub URDW, o których mowa w ust. 2, OSD zgodnie z IRiESD,
udostępnia POB dane pomiarowe niezwłocznie po ich pozyskaniu.
11. Jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszonych przez POB rozbieżności w przekazanych danych pomiarowych
zostanie przez OSD stwierdzona niepoprawność danych w MB, a IRiESP nie przewiduje więcej trybów
korygowania danych w MB, Strony zobowiązują się do zawarcia odpowiedniego porozumienia regulującego
rozliczenie energii elektrycznej wynikającej z niepoprawnego wyznaczenia ilości w MB.
12.
Do czasu implementacji przez OSD systemu informatycznego, o którym mowa w § 12 ust. 3 Umowy,
udostępnienie danych pomiarowych jest realizowane poprzez wystawienie ich na wskazany przez OSD
serwer ftp w postaci plików w formacie ptpiree lub przekazanie na adres e-mail, wyszczególniony w
Załączniku nr 2 do Umowy.
§7
Ograniczenia w wykonaniu postanowień Umowy oraz odpowiedzialność Stron
1.

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 niezawinionej przez OSD, awarii sieciowej lub awarii w systemie;
3) ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej wprowadzonych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów;
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zastosowania przez OSP ograniczeń w funkcjonowaniu RB zgodnie z IRiESP lub wprowadzenia
ograniczeń w wykonywaniu umowy o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy OSD a OSP;
5) zastosowaniu ograniczeń w świadczeniu usług dystrybucji dla OSD przez OSDp;
6) wprowadzenia przez OSD przerw i ograniczeń w świadczeniu usług dystrybucji dla URD lub URDW,
zgodnie z postanowieniami umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych przez OSD z tymi URD
lub URDW;
7) zakończenia obowiązywania którejkolwiek umowy wymienionej w § 1 ust. 9 Umowy;
8) wystąpienia awarii systemów informatycznych OSP, OSDp lub wystąpienia awarii systemów
informatycznych niezawinionej przez OSD, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków;
9) istotnego naruszenia przez POB warunków określonych w Umowie lub w IRiESD,
w tym nie dokonywania zgłoszeń umów sprzedaży lub ich zgłaszania bez zachowania należytej
staranności.
Wprowadzone
zgodnie
z
postanowieniami
Umowy
przerwy
lub
ograniczenia
w świadczeniu usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy nie stanowią niewykonywania lub
nienależytego wykonywania Umowy, a ewentualne szkody wynikające z przyczyn określonych w ust. 1 nie
mogą być podstawą do dochodzenia przez Strony jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.
Cofniecie ograniczenia lub wznowienie świadczenia usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy
następuje niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i technicznych, po ustaniu przyczyn
podanych w ust. 1 i zlikwidowaniu ich skutków. Strony niezwłocznie będą podejmować niezbędne
czynności w celu minimalizacji skutków okoliczności przywołanych w ust. 1.
Jeżeli ograniczenie w wykonaniu Umowy z przyczyn podanych w ust. 1, z wyłączeniem ust. 1 pkt. 5), będzie
trwało dłużej niż 15 dni roboczych, licząc od daty wystąpienia ograniczenia, Strony przystąpią niezwłocznie
do negocjacji w sprawie dalszego obowiązywania Umowy, ustalenia warunków rozwiązania Umowy lub na
temat dostosowania zapisów Umowy do nowych warunków. W przypadku przyczyn wymienionych w ust. 1
dotyczących danego URD wstrzymanie lub ograniczenie świadczenia usług dystrybucji może nastąpić tylko
w zakresie tego URD.
W przypadku
ustanowienia przez
którakolwiek ze
Stron, podmiotu realizującego
w całości lub w części przedmiot Umowy, Strona ta odpowiada za działania
i zaniechania ustanowionego podmiotu, jak za działania i zaniechania własne.
OSD nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przy realizacji przedmiotu Umowy nastąpiła szkoda wskutek siły
wyższej, działania lub zaniechań POB albo z winy osoby trzeciej, za którą OSD nie ponosi
odpowiedzialności.
Strony uwzględniając postanowienia ust. 2, odpowiadają wobec siebie z tytułu niewykonania lub
nienależytego
wykonania
Umowy
na
zasadach
ogólnych,
z zastrzeżeniem zdania drugiego. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, jak również ewentualna odpowiedzialność deliktowa w przypadku zbiegu roszczeń, jest
ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści.
4)

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§8
Przekazywanie informacji i ich ochrona
1. Zakres, format oraz miejsca i terminy wymiany informacji wynikających z realizacji Umowy są określone w
IRiESD oraz Umowie. Strony zobowiązują się do zachowania formy pisemnej przekazywanych informacji, o
ile Umowa lub IRiESD nie stanowią inaczej, z uwzględnieniem danych adresowych zawartych w Załączniku nr
2 do Umowy.
2. Informacje przekazywane w związku z realizacją Umowy 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.
3. Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. 2, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze
Stron w ujawnieniu informacji podmiotom działającym w:
1)
imieniu i na rzecz Strony przy wykonaniu Umowy,
2)
ramach grupy kapitałowej, o ile dane te dotyczą Stron,
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4.

5.
6.
7.

z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych informacji. Strony odpowiadają za
podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie wyżej wymienionych
zasad przez te podmioty.
Postanowienia ust. 2 i ust. 3 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.
Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe i handlowe drogą
pocztową, w tym: listem poleconym lub przesyłką kurierską. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za
utracone w tym przypadku dane.
Strony wyrażają zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handlowych
w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego
prawa.
Informacje stanowiące tajemnicę Stron mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późniejszymi zmianami),
których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z
odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym
odpowiedzialnością karną.
§9
Postępowanie reklamacyjne i tryb rozstrzygania sporów

1. Reklamacje i skargi dotyczące spraw objętych postępowaniem reklamacyjnym opisanym
w IRiESD, będą zgłaszane przez POB zgodnie z IRiESD.
2. W przypadku wystąpienia sporów w sprawach, dla których w IRiESD przewidziano postępowanie
reklamacyjne, POB przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd wymieniony w ust. 5, jest
zobowiązany do wyczerpania toku postępowania reklamacyjnego.
3. W przypadku powstania sporu przy realizacji postanowień Umowy, nie objętych postępowaniem
reklamacyjnym zawartym w IRiESD, Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do
polubownego rozwiązania sporu w drodze wzajemnych negocjacji. Strony uznają, że negocjacje zakończyły
się bezskutecznie, jeżeli nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia jego pisemnego
zgłoszenia drugiej Stronie.
4. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 3, Żadna ze Stron nie skieruje sprawy na drogę
postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,
wynikającego z przepisów prawa.
5. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w drodze rozstrzygnięcia reklamacji lub podjętych negocjacji,
rozstrzygnięcia sporu dokonywać będzie właściwy dla siedziby OSD sąd powszechny, chyba że sprawa
należeć będzie do właściwości Prezesa URE.
6. Zgłoszenie reklamacji, wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy, albo zgłoszenie wniosku o
renegocjacje Umowy, nie zwalnia Stron z dotrzymania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 10

1.
2.

Zmiany, renegocjacje oraz wypowiedzenie Umowy
Zmiany Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie w formie aneksu do
Umowy, za wyjątkiem zmian jednoznacznie przywołanych w Umowie, dla których ustalano, że nie wymagają
formy aneksu.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku
sądu lub decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej, pozostaje to bez wpływu na
ważność pozostałych postanowień Umowy, natomiast Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu
zastąpienia postanowień nieważnych innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel
gospodarczy.
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3.

Postanowienia ust. 2 stosuje się również, jeżeli po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy, na skutek
których jakiekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.
4. W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego mających związek
z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem
dostosowania Umowy do nowych okoliczności.
5. W przypadku wejścia w życie zmian IRiESD lub IRiESP, które będą powodowały konieczność zmian
postanowień Umowy, jeśli POB nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 7, OSD przedłoży
POB aneks do Umowy zmieniający jej stosowne postanowienia w zakresie wynikającym ze zmian IRiESD i
IRiESP. POB zobowiązuje się do podpisania aneksu do Umowy i jego wysłania do OSD, w terminie 30 dni
od daty jego otrzymania. Postanowienia aneksu obowiązują od daty wejścia w życie zmian IRiESD lub
IRiESP.
6. W przypadku zaprzestania, niezależnie od przyczyny, prowadzenia bilansowania handlowego dla
któregokolwiek Sprzedawcy lub URDW wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy, OSD przedłoży POB
aneks do Umowy zmieniający jej stosowne postanowienia. POB zobowiązuje się do podpisania aneksu do
Umowy i jego wysłania do OSD, w terminie 15 dni od daty jego otrzymania. Postanowienia aneksu
obowiązują od daty zaprzestania bilansowania tego Sprzedawcy lub URDW.
7. POB ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 10 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego, jeśli nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi w IRiESD lub IRiESP.
W takim przypadku zmienione postanowienia odpowiednio IRiESD lub IRiESP obowiązują POB od daty
wejścia zmian w życie do czasu zakończenia obowiązywania Umowy.
8. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga dla swej
skuteczności zachowania formy pisemnej zawiadomienia drugiej Strony. Strony dopuszczają możliwość
rozwiązania
Umowy
w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie.
9. Każda ze Stron ma również prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia w przypadkach:
1) istotnego zawinionego naruszenia przez druga Stronę warunków Umowy, jeśli przyczyny i skutki
naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia zadania
ich usunięcia zawierającego:
a)
stwierdzenia przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy,
b)
określenie istotnych szczegółów naruszenia,
c)
zadania usunięcia wymienionych naruszeń;
2) wydania przez właściwy sąd orzeczenia o wykreśleniu Strony z rejestru wobec przeprowadzenia
postępowania likwidacyjnego;
3) nie zastosowania się przez drugą Stronę do orzeczenia wydanego przez sąd przywołany w § 9 ust. 5
Umowy lub decyzji Prezesa URE, związanych z realizacją Umowy.
Prawo rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie przysługuje Stronie, która poprzez
swoje działanie spowodowała istotne naruszenie postanowień Umowy.
10. OSD ma prawo, niezależnie od skorzystania z możliwości ograniczenia lub wstrzymania świadczenia usług
będących przedmiotem Umowy, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) cofnięcia przez Prezesa URE lub upływu okresu obowiązywania koncesji przywołanej w § 1 ust. 5
Umowy, niezbędnej do zawarcia i realizacji Umowy;
2) zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy POB a OSP;
3) zaprzestaniu działalności przez POB na RB w rozumieniu IRiESP;
4) nie zawarcia przez POB, zgodnie z ust. 5 lub 6, aneksu do Umowy.
11. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania przyjmowania przez OSP zgłoszeń grafików USE dla
jednostek grafikowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Tablica T.1.1. i T.1.2. w Załączniku nr 1 do
Umowy przestaje obowiązywać. Wówczas podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe dla
Sprzedawców i URDW wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy będą podmioty określone zgodnie z § 1
ust. 10 Umowy.
12. POB ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) cofnięcia przez Prezesa URE lub upływu okresu obowiązywania koncesji OSD na dystrybucję energii
elektrycznej;
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zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy OSD a OSP;
zaprzestaniu działalności na RB, w rozumieniu IRiESP, przez OSD.
§ 11
Ochrona danych osobowych i poufność

1. POB i OSD wzajemnie udostępniają dane osobowe, których są administratorami. Każda ze Stron, w zakresie
pełnionej funkcji administratora danych osobowych, ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Strony udostępniają sobie nawzajem:
a) dane osobowe URD typu wytwórca w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie;
b) dane osobowe przedstawicieli Stron oraz osób wskazanych do współpracy w zakresie realizacji Umowy.
3. OSD załącza do niniejszej Umowy – załącznik nr 4 - klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania przez
OSD danych osobowych przedstawicieli POB oraz osób wskazanych przez POB do współpracy w zakresie
realizacji Umowy. POB zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną o treści wskazanej w zał. nr 4 swoim
przedstawicielom, osobom wskazanym do współpracy w zakresie realizacji Umowy.
4. Jeśli POB dostarczy OSD klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania przez POB danych osobowych
przedstawicieli OSD lub osób wskazanych przez OSD do współpracy w zakresie realizacji Umowy, OSD
zobowiązuje się przekazać ją swoim przedstawicielom, osobom wskazanym do współpracy w zakresie
realizacji Umowy.
5. Strony zobowiązane są do przetwarzania udostępnianych danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych, w sposób zapewniający poufność i odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w
tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
6. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych
lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonały zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), pocztą elektroniczną odpowiednio na adres
POB: ………............... lub na adres OSD: mail iodo@flt.krasnik.pl
7. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów Umowy, Strony podejmą współpracę w
zakresie przetwarzania udostępnianych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych, w szczególności poprzez ustosunkowanie się do zapytań organów nadzorczych w tym zakresie.
W przypadku otrzymania przez jedną ze Stron skargi, zawiadomienia lub informacji od organu nadzorczego
lub innego podmiotu (wyłączając żądania osoby, której dane dotyczą), które nawiązują bezpośrednio lub
pośrednio do przetwarzania danych osobowych lub do obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów o
ochronie danych osobowych przez drugą Stronę, Strona niezwłocznie zawiadamia drugą Stronę o takiej
skardze, zawiadomieniu lub informacji, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub
regulacjami wewnętrznymi Strony.
8. Strony dopuszczają do przetwarzania danych wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione do przetwarzania
oraz zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może przenieść na osobę trzecią praw
i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony.
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 cedującą określonych warunków.
3. Strony ustalają, że po implementacji przez OSD systemu informatycznego umożliwiającego wymianę
informacji, danych i dokumentów związanych z realizacją Umowy, system ten będzie podstawowym
sposobem bieżącej realizacji zapisów Umowy, co stanowi wykluczenie obowiązku składania dokumentów w
formie pisemnej wynikających z Umowy, o ile system to umożliwia. OSD zastrzega sobie również, iż wówczas
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

ma prawo do zmiany formatu przesyłanych danych, zgodnego z zaimplementowanym systemem
informatycznym. OSD poinformuje Sprzedawcę o dacie implementacji systemu oraz przekaże niezbędne
informacje związane z wymaganiami dostępu do systemu i jego obsługą, w terminie najpóźniej do 90 dni
przed datą implementacji tego systemu. Strony również ustają, że po implementacji systemu, o którym mowa
wyżej, w części udostępniania danych pomiarowych, iż wówczas udostępnianie danych pomiarowych będzie
za pośrednictwem tego systemu.
OSD powiadomi Sprzedawcę o planowanej dacie zmiany formatu wystawienia danych pomiarowych na
serwerze ftp, o którym mowa w § 6 ust. 8, oraz zmianie wzorów formularzy związanych z realizacją Umowy, o
ile nie są zawarte w IRiESD, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, co nie wymaga aneksowania
Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia
zawarte w dokumencie wymienionym w § 1 ust. 1 punkt 1) Umowy.
Umowa, z zastrzeżeniem ust. 7, wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje na czas nieokreślony.
Jeżeli przydzielone przez OSP i należące do POB wskazanego przez Sprzedawcę, MB o których mowa w §
2 ust. 5 Umowy, nie zostały uaktywnione przez OSP przed dniem zawarcia Umowy, wówczas Umowa
wchodzi w życie z dniem uaktywnienia tych MB przez OSP, przypisanych do obszaru działania OSDp.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1

Wykaz Sprzedawców i URDW, którzy wskazali POB jako podmiot odpowiedzialny za ich
bilansowanie handlowe
Kody identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez Strony do
realizacji przedmiotu Umowy
Wzór formularza powiadamiania OSD o planowanym przejęciu przez POB
odpowiedzialności za bilansowanie handlowe Sprzedawcy lub URDW
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania przez OSD danych osobowych
przedstawicieli POB oraz osób wskazanych przez POB do współpracy w zakresie
realizacji Umowy

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

OSD

W imieniu i na rzecz:

POB

……………………………………………

…………………………………….

……………………………………………

…………………………………….
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Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji
nr …………………….
Wykaz sprzedawców i URDw, którzy wskazali POB jako podmiot odpowiedzialny za ich bilansowanie handlowe.

1.
2.

3.

4.

Wykaz Sprzedawców i URDW, którzy wskazali POB jako podmiot odpowiedzialny za ich bilansowanie
handlowe i dla których OSD realizuje przedmiot Umowy zawiera odpowiednio Tablica T.1.1. i Tablica T.1.2.
POB zobowiązuje się do niezwłocznego oraz skutecznego zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na
realizację Umowy, które są związane z prowadzeniem bilansowania handlowego Sprzedawców lub URDW
objętych przedmiotem Umowy, na zasadach i w terminach określonych w Umowie i IRiESD. W
szczególności obowiązek ten występuje w przypadku:
1) zmiany okresu prowadzenia bilansowania handlowego, w tym zakończenia obowiązywania umowy
bilansowania;
2) zawarcia
nowej i wprowadzenia zmian w umowach zawartych przez
POB
z podmiotami wskazanymi w niniejszym załączniku.
Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie wymagają konieczności zawarcia pomiędzy Stronami aneksu do
Umowy. Nie zwalnia to POB, dla zachowania skuteczności zmian, z obowiązku niezwłocznego
poinformowania OSD o zmianach w formie pisemnej, co najmniej 14 dni roboczych przed datą wejścia w
życie tych zmian.
Integralną część Umowy stanowią pozytywnie zweryfikowane przez OSD zgłoszenia
o planowanym przejęciu przez POB odpowiedzialności za bilansowanie handlowe Sprzedawców lub URDW,
które zostały przekazane do OSD, w formie i trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. Zgłoszenia te są
dołączane do niniejszego załącznika bez konieczności zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy.
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Tablica T.1.1.

L.p.

Nazwa i dane
teleadresowe
Sprzedawcy

Kod
Sprzedawcy
nadany przez
OSD

Nr umowy zawartej
pomiędzy OSD
a Sprzedawcą

1

2

3

4

1.

Okres prowadzenia
bilansowania
handlowego
Sprzedawcy na obszarze
działania OSD
od
do
5

6

Kod JGO w
ramach
której będzie
prowadzone
bilansowanie
handlowe
Sprzedawcy
7

---
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Kod MB z
obszaru OSD
przypisanego
do JGO
wskazanej w
kolumnie 7

Data
uaktywnienia
MB wskazanego
w kolumnie 8

8

9

---

---

Tablica T.1.2.

1

2

3

4

5

6

Kod JGO w
ramach
której będzie
prowadzone
bilansowanie
handlowe
URDW
7

1.

---

---

---

---

---

---

L.p.

Nazwa i dane
teleadresowe URDW

Kod URDW
nadany przez
OSD

Nr umowy
zawartej pomiędzy
OSD
a URDW

Okres prowadzenia
bilansowania
handlowego URDW
od

do
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Kody MB z
obszaru OSD
przypisane
do JGO
wskazanej w
kolumnie 7

Data
uaktywnienia
MB
wskazanego
w kolumnie 8

8

9

---

---

Załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji
nr …………….
Kody identyfikacyjne, dane teleadresowe oraz osoby upoważnione przez strony do realizacji przedmiotu umowy

1.
2.
3.

POB oświadcza, że jako URBPO posiada nadany przez OSP kod ………………………………
OSD na potrzeby realizacji Umowy nadaje POB kod identyfikacyjny: …………………………………
POB oświadcza, że bilansowanie handlowe Sprzedawców i URDW wyszczególnionych
w Załączniku nr 1 do Umowy jest prowadzone w ramach JGO, na które składają się MB reprezentujące
dostawy energii elektrycznej realizowane w sieci dystrybucyjnej OSD nie objętej obszarem RB, zgodnie z
danymi wskazanymi w Tablicy T.2.1.

4.

Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy:
1) OSD:
Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
ul. Fabryczna 6
23-204 Kraśnik
tel. 81-8257199
e-mail: osd@flt.krasnik.pl
2) POB:
…………………………………………………
………………………………………………..
tel. ……………………………….
faks: ……………………..e-mail: ………………………………………………

5.

Strony ustalają, że do realizacji postanowień Umowy i bieżących kontaktów, w tym do zgłaszania i
przyjmowania zgłoszeń umów sprzedaży, wskazuje się:
1) ze strony OSD:

Lp.

Imię i Nazwisko

Zakres upoważnienia

Dane teleadresowe
Tel.:

1

Fax:
E-mail:
Tel.:

3

Fax:
E-mail:
Tel.:

4

Fax:
E-mail:
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2)

Lp.

ze strony POB:
Imię i Nazwisko

Zakres upoważnienia

Dane teleadresowe
Tel.:

1
Fax:
E-mail:
Tel.:
3

Fax:
E-mail:
Tel.:

4

Fax:
E-mail:

6.

7.

Osoby, o których mowa w ust. 5 nie mają prawa zmieniania Umowy, ani prawa rozporządzania prawami,
a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron, za wyjątkiem zaciągania w imieniu POB,
zobowiązań w zakresie powiadamiania OSD o planowanym przejęciu odpowiedzialności za bilansowanie
handlowe Sprzedawców lub URDW, zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i w Załączniku nr 3 do
Umowy. Powyższe jednak nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych w ust. 5
osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności.
Zmiana danych, wyszczególnionych w ust. 4 lub 5 nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy,
przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązują się do przekazywania
aktualnych danych w formie pisemnej.
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Tablica T.2.1.
Nazwa i dane
teleadresowe
POB

Kod POB
nadany przez
OSP

Kody JGO

1

2

3

Kody MB z obszaru
OSD przypisane do
JGO wskazanej w
kolumnie 3
4

Data uaktywnienia
MB
5
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Załącznik nr 3 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji
nr ………………………….

Wzór formularza powiadamiania OSD o planowanym przejęciu przez POB odpowiedzialności za
bilansowanie handlowe sprzedawcy lub URDw

1.
2.
3.

4.

Powiadamianie OSD o planowanym przejęciu przez POB odpowiedzialności za bilansowanie handlowe
Sprzedawcy lub URDW, odbywa się na zasadach określonych w Umowie i IRiESD oraz powinno być
dokonane na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi Tablica T.3.1.
Wypełniony formularz powinien być przekazany do OSD w formie pisemnej oraz wysłany pocztą
elektroniczną na adresy wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy.
Przekazany do OSD w formie pisemnej oraz elektronicznej formularz, o którym mowa
w ust. 1, powinien być odpowiednio podpisany i wysłany przez osobę wskazaną
w Załączniku nr 2 do Umowy, jako osobę upoważnioną przez POB oraz przez osobę upoważnioną ze
strony Sprzedawcy lub URDW.
Zmiana przez OSD wzoru formularza stanowiącego Tablice T.3.1. nie wymaga zmiany Umowy w formie
aneksu do Umowy, przy czym OSD dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązuje się do
przekazywania nowego formularza przy zachowaniu formy pisemnej lub formy elektronicznej na adres
wymieniony w ust. 4 Załącznika nr 2 do Umowy.
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Tablica T.3.1.
Nazwa i dane
adresowe
POB:

Kod POB nadany przez OSP:
UR_....._......

Nazwa i dane
teleadresowe
Sprzedawcy/URDW

Nr umowy zawartej pomiędzy
OSD a Sprzedawca/URDW

1

2

Kod POB nadany przez OSD:
.............
Planowany okres prowadzenia
bilansowania handlowego
Sprzedawcy/URDW
od*
3

Data zgłoszenia:
dd.mm.rrrr

Uwagi:

Kod JGO w ramach której
będzie prowadzone
bilansowanie handlowe
Sprzedawcy/URDW

Kody MB z obszaru OSD
przypisane do JGO
wskazanej w kolumnie 5

5

6

Do
4

* - od daty wejścia w życie aneksów, o których mowa w § 5 Umowy.
Oświadczamy, że powyższe dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym:
W imieniu i na rzecz Sprzedawcy/URDW oraz POB

......................................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej Sprzedawcy/URDW

.................................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej POB

Uwaga: w przypadku wystawienia przez Sprzedawcę/URDW stosownego pełnomocnictwa dla POB, wraz z formularzem należy przedstawić oryginał tego pełnomocnictwa
lub jego odpis.

Strona 20 z 22
OSD

POB

Załącznik nr 4 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji
nr ………………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu
(RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w
Kraśniku (23-204), ul. Fabryczna 6.
2. Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres Spółki lub za
pośrednictwem e-maila: iodo@flt.krasnik.pl
3. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a) w celu realizacji obowiązków Spółki będącej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej,
wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy - Prawo energetyczne (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO)
b) w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług dystrybucji (OSD-POB) zawartej pomiędzy Spółką
a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem/pełnomocnikiem lub który wskazał Panią/Pana jako
osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem powyższej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych
(dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO).
4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
3, tj.:
− w zakresie zawarcia i wykonania umowy wskazanej w pkt 3.b) - przez okres: potrzebny do zawarcia
umowy, obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w
którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów
prawa,
− w zakresie realizacji obowiązków prawnych Spółki - przez okres wykonywania tych obowiązków przez
Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
− w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać
dane,
− w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach
archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania
obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego
przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt 3. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
− prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich
sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a
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także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Wnioski w w/w zakresie można przesłać na
adresy wskazane w pkt 2 powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia
wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na
uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z
nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę wskazaną w pkt 3.b). W
przypadku, gdy jest Pani/Pan:
− pełnomocnikiem/reprezentantem tego podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach
przekazywanych Spółce przez ten podmiot i w umowie (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr
telefonu, adres e-mail).
− osobą wskazaną do wykonywania umowy – są to dane osobowe wskazane w dokumentach
przekazanych Spółce przez ten podmiot, w tym w w/w. umowie (w szczególności imię i nazwisko, nr
telefonu, adres e-mail).
Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców:
podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi
współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom
prowadzącym działalność ubezpieczeniową lub bankową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom
informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja,
organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, UKE lub innym oraz
naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w
zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu
obowiązków OSD, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom
badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczególności dostawcom
oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obsługę
korespondencji, obsługę zgłoszeń awarii, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.
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