UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI
NA RZECZ PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
ZA BILANSOWANIE
nr …………………..
zawarta w dniu ………………..

pomiędzy

Pilkington Polska Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością
a
……………………………..

Umowa o świadczenie usług dystrybucji na rzecz POB

Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji (zwana dalej „Umową”) została zawarta w Sandomierzu,
dnia ................................... roku, pomiędzy:

Pilkington Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka utworzona i
działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Portowej 24, 27600 Sandomierz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym w Sądzie
Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000023372, REGON: 830169653; NIP: 8640004979; kapitał zakładowy:
147.340.000 PLN,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
zwaną w treści Umowy “OSDn”,
a
………………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie lub POB”, reprezentowanym przez:

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,
 na okoliczność potwierdzenia umocowania do zaciągania zobowiązań przez ww. reprezentantów
Stron, sporządzono Załącznik nr 3 do Umowy zawierający aktualne na dzień podpisania Umowy
odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego każdej ze stron oraz pełnomocnictwo o ile Strona działa
przez pełnomocnika.
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§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 2019 r. poz. 755
z późniejszymi zmianami), zwana dalej „Ustawą”, wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie delegacji zawartych w Ustawie;
2) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDn (zwana dalej „IRiESD”)
w zakresie dotyczącym zapisów i ustaleń objętych Umową oraz związanych z realizacją Umowy;
3) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (zwana dalej „IRiESP”),
w zakresie wynikającym z zapisów IRiESD;
4) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. (zwana dalej „IRiESD OSDp”),
w zakresie wynikającym z zapisów IRiESD;
5) aktualna, zatwierdzona przez Prezesa URE, taryfa OSDn.
2.

Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz zobowiązują się do przestrzegania zapisów
i postanowień przepisów oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1.

3.

Wszystkie określenia i pojęcia użyte w Umowie, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane, posiadają
znaczenie określone w przepisach i dokumentach przywołanych w ust. 1.
4. Dokonane po wejściu w życie Umowy zmiany IRiESD, IRiESP oraz IRiESD OSDp obowiązują
Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Nie wyklucza to prawa do
rozwiązania Umowy, zgodnie z § 7 ust. 5 Umowy oraz obowiązku Stron do zawarcia aneksu do
Umowy w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy. Jednocześnie Strony przyjmują, że
OSDn będzie informował o zmianie instrukcji poprzez jej niezwłoczne opublikowanie po
wprowadzeniu, na swojej stronie internetowej.

5.

OSDn oświadcza że:
1) posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej Nr DEE/368/30595/W/DRE/2017/BT
wydaną przez Prezesa URE decyzją nr DRE.WOSE.4111.2.10.7.2016.2017.BT z dnia 23
lutego 2017 r. obowiązującą do dnia 31 grudnia 2030 r. 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 DRE.WOSE.4711.11.4.2017.BT (z późniejszymi
zmianami) z dnia 28 lutego 2017 r. na obszarze określonym w koncesji;
3) nie posiada miejsca przyłączenia do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (zwanych
dalej „OSP”), posiada zawartą umowę o świadczenie usługi udostępniania krajowego
systemu elektroenergetycznego nr UKDT/OSDn/PILKINGTON/2017, z dnia 24 kwietnia
2017 r., lecz nie jest bezpośrednim uczestnikiem Rynku Bilansującego;
4) posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz o świadczenie usług przekazywania
danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym z PGE Dystrybucja S.A.
(zwanym dalej OSDp), do której sieci dystrybucyjnej jest przyłączony.

6.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie oświadcza, że:
1) w dniu ........................... r. podpisał z Operatorem Systemu Przesyłowego umowę o
świadczenie usług przesyłania nr ................................................, obowiązującą na czas
..........................., umożliwiającą mu uczestnictwo w Rynku Bilansującym oraz posiada kod
identyfikacyjny .................................. nadany mu przez Operatora Systemu Przesyłowego.
2) rozpoczął działalność na Rynku Bilansującym z dniem ............................. roku.

Strona z 14
3) Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie oświadcza, że jest dysponentem Jednostek

Grafikowych Rynku Bilansującego: ..................................... (nazwy jednostki grafikowych)
o kodzie identyfikacyjnym na Rynku Bilansującym .................................. oraz kodzie
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Operatora Rynku ........................................... (kody identyfikacyjne OSP). Miejsca
Dostarczania Energii Rynku Bilansującego wchodzące w skład Jednostek Grafikowych
będące w dyspozycji POB i powiązanych z obszarem OSDp wyszczególnione są w umowie
o której mowa w§1 pkt. 6 pkt 1.
4) pełni funkcje bilansowania handlowego dla Sprzedawców i URD typu wytwórca których
wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku rozwiązania
którejkolwiek z umów lub zawarcia kolejnych ze Sprzedawcami lub URD typu wytwórca,
POB dokona niezwłocznego zgłoszenia do OSD zmian w ww. wykazie. Zasady
przejmowania podmiotów (Sprzedawców i URD typu wytwórcy) przez POB określone są w
IRiESD
5) posiada
koncesję
na
obrót
energią
elektryczną
o
numerze
................................................................, ważną do .................................... r.
6) posiada Umowę Dystrybucyjną zawarta z PGE Dystrybucja S.A., której przedmiotem jest
świadczenie usług dystrybucji związanych z realizacją usługi bilansowania handlowego
przez Sprzedawcę.
§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez OSDn na rzecz POB usług dystrybucji, w tym:
umożliwienie POB realizacji funkcji bilansowania handlowego dla Sprzedawców oraz URDw
przyłączonych do sieci OSDn.
2. Wyznaczanie i udostępnianie, na warunkach określonych w IRiESD OSDp, zagregowanych
danych pomiarowych dla Sprzedawców oraz URD typu wytwórca wymienionych w Załączniku
nr 1 do niniejszej umowy, następuje zgodnie z algorytmami zawartymi w umowie określonej w
§ 1 ust. 6 pkt 6.
§3
Zobowiązania Stron
1.

OSDn zobowiązuje się do:
a) stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD, oraz IRiESP
b) stosowania w zakresie koniecznym do realizacji umowy postanowień IRiESD OSDp,
c) dostarczania do Operatora Systemu Przesyłowego za pośrednictwem OSDp danych
pomiarowych niezbędnych do dokonania rozliczeń na Rynku Bilansującym energii
pobieranej lub oddawanej przez URD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDn,
objętych niniejszą umową,
d) stosowania ustalonych kodów identyfikacyjnych, o ile jest to wymagane na gruncie
niniejszej umowy,
e) udostępniania POB danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych do dokonania
rozliczeń własnych POB z podmiotami, dla których realizuje funkcje bilansowania
handlowego, zasady udostępniania tych danych do POB szczegółowo określa porozumienie
do niniejszej umowy, sporządzane z inicjatywy POB - nie później niż z dniem rozpoczęcia
realizacji umowy dla choćby jednego Sprzedawcy lub URD typu wytwórca przyłączonych
do sieci dystrybucyjnej OSDn.
f) niezwłocznego przekazywania informacji mających wpływ na świadczone przez POB
usługi bilansowania handlowego URD,
g) niezwłocznego informowania POB o dokonaniu niewłaściwych rozliczeń spowodowanych
wadami lub usterkami w układach pomiarowo - rozliczeniowych bądź innymi
okolicznościami mającymi wpływ na możliwość dokonania niewłaściwych rozliczeń,
h) zachowania tajemnicy handlowej w zakresie niniejszej umowy,
i) przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w § 6.

2.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie korzystający z usług dystrybucji świadczonych przez
OSD zobowiązuje się do:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD oraz IRiESP,
stosowania w zakresie koniecznym do realizacji umowy postanowień IRiESD OSDp,
stosowania ustalonych kodów identyfikacyjnych,
terminowego przekazywania do OSDp, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD OSDp i
niniejszej umowie, danych oraz informacji,
niezwłocznego informowania OSDn, Sprzedawców lub URD typu wytwórca o zaprzestaniu
działalności na Rynku Bilansującym,
zachowania tajemnicy handlowej w zakresie niniejszej umowy,
przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w § 6.
§4
Ograniczenia w wykonaniu postanowień Umowy oraz odpowiedzialność Stron

1.

Strony dopuszczają ograniczenie lub wstrzymanie, w części lub całości świadczenia usług
dystrybucji będących przedmiotem niniejszej umowy w przypadkach:
a) wystąpienia siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków;
 aktów władzy państwowej, w tym stanu wojennego, stanu wyjątkowego,
embarga, blokady itp. oraz wystąpienia działań wojennych, aktów sabotażu,
aktów terrorystycznych;
 zastosowania na Rynku Bilansującym procedur awaryjnych, określonych w
IRiESP,
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)

niedotrzymania przez POB warunków określonych w IRiESD lub IRiESD OSDp oraz w
niniejszej umowie,
braku umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy URD, a OSD lub występowania
ograniczeń w jej wykonywaniu,
braku umowy o świadczenie usług przesyłania pomiędzy POB i Operatorem Systemu
Przesyłowego lub występowania ograniczeń w jej wykonywaniu,
braku generalnej umowy dystrybucji pomiędzy OSD, a Sprzedawcą dokonującym
sprzedaży energii URD lub występowania ograniczeń w jej wykonywaniu i odpowiednio
braku generalnej umowy dystrybucji pomiędzy OSDp, a Sprzedawcą dokonującym
sprzedaży energii URD lub występowania ograniczeń w jej wykonywaniu,
wystąpienia awarii w sieci dystrybucyjnej OSD, awarii w systemie elektroenergetycznym
oraz konieczności wykonania prac niezbędnych dla zapobieżenia awarii lub usunięcia jej
skutków,
przerw planowych, o których podmioty przyłączone do sieci OSD zostały poinformowane
zgodnie obowiązującymi przepisami oraz umowami,
ograniczeń dostawy energii elektrycznej wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
wystąpienia awarii systemów informatycznych OSD lub OSP przez okres jej trwania i
likwidacji jej skutków,

2.

OSD nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie energii elektrycznej oraz za szkody i/lub
utracone korzyści powstałe z przyczyn, o których mowa w ust. 1.

3.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego poinformowania o
zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, mogących mieć wpływ na ograniczenie w
wykonaniu niniejszej umowy.

4.

Jeżeli ograniczenie w wykonaniu niniejszej umowy z przyczyn podanych w ust. 1 będzie trwało
dłużej niż 1 miesiąc, licząc od daty wystąpienia ograniczenia, Strony niniejszej umowy
przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia warunków jej rozwiązania lub na temat
dostosowania zapisów niniejszej umowy do nowych warunków.
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5.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie odpowiada za działania i zaniechania ustanowionego
Operatora Handlowo - Technicznego, jak za działania i zaniechania własne.

6.

Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy
jest każdorazowo ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści z
zastrzeżeniem zapisów wyłączających odpowiedzialność.

§5
Przekazywanie informacji i ich ochrona
1.

Zakres, forma oraz miejsca i terminy wymiany informacji wynikających z realizacji Umowy są
określone w IRiESD OSDp, 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 udostępniane 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,
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.

4.

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.

5.

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.

6.

Strony wyrażają zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handlowych
w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie
obowiązującego prawa.

1.

2.

3.
4.

§6
Wzajemne udostępnianie danych osobowych
OSDn i POB 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.
OSDn udostępnia POB, a POB udostępnia OSDn:
a) dane osobowe Sprzedawców, URD w zakresie wskazanym w Umowie;
b) dane osobowe przedstawicieli Stron oraz osób wskazanych do współpracy w zakresie
realizacji Umowy.
OSDn udostępnia POB m.in. dane pomiarowe URD oraz dane dotyczące PPE.
Każda Strona zobowiązuje się informować URD (w formie stosownej klauzuli informacyjnej)
oraz swoich przedstawicieli i osoby wskazane do współpracy w zakresie realizacji Umowy, o
udostępnieniu ich danych osobowych drugiej Stronie. Jeśli Strona dostarczy drugiej Stronie
klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania przez tę Stronę danych osobowych
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przedstawicieli drugiej Strony lub osób wskazanych przez druga Stronę do współpracy w
zakresie realizacji Umowy, druga Strona zobowiązuje się przekazać ją swoim
przedstawicielom, osobom wskazanym do współpracy w zakresie realizacji Umowy
(wskazanym w ust. 2 lit.b).
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.
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 OSDn: rodo@pl.nsg.com
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.
Strony dopuszczają do przetwarzania danych wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione do
przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

5.

6.

7.

8.

9.

§7
Zmiany, renegocjacje oraz wypowiedzenie Umowy
1.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ................................ r. i zostaje zawarta na czas
nieokreślony.

2.

Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą
obydwu Stron w formie aneksu, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmiany osób
upoważnionych do wymiany informacji oraz danych teleadresowych wskazanych w Załączniku
nr 2.

3.

W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek z
postanowieniami niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej
renegocjacji pod kątem dostosowania niniejszej umowy do nowych okoliczności.

4.

W przypadku wejścia w życie zmian IRiESD, IRiESD OSDp lub IRiESP, które będą
powodowały konieczność zmian postanowień niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do
podpisania aneksu zmieniającego jej stosowne postanowienia, przy czym POB zobowiązuje się
do podpisania wspomnianego aneksu w przeciągu 30 dni od daty jego otrzymania od OSD.
Postanowienia aneksu obowiązują od daty wejścia w życie zmian IRiESD. IRiESD OSDp lub
IRiESP. Niniejsze postanowienia nie mają zastosowania jeśli POB skorzysta z prawa
wypowiedzenia niniejszej umowy zgodnie z ust. 6.

5.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutkującego z końcem miesiąca
kalendarzowego, jeśli nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi do IRiESD, IRiESD OSDp
lub IRiESP.
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6.

Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, skutkującym z końcem miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.Każda

ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku:
zawinionego naruszenia przez drugą ze Stron warunków niniejszej umowy, jeśli
przyczyny i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty pisemnego
otrzymania zgłoszenia żądania ich usunięcia zawierającego: stwierdzenia przyczyny
uzasadniającej wypowiedzenie niniejszej umowy, określenie istotnych szczegółów
naruszenia, żądania usunięcia wymienionych naruszeń,
b) nie zastosowania się przez Stronę do orzeczenia wydanego przez właściwy sąd lub
Prezesa URE mającego wpływ na wykonanie Umowy.
a)

§8
Postanowienia końcowe
1. W przypadku sporu powstałego w toku realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony podejmą
próbę polubownego załatwienia sporu. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia
sporu, sprawę rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby OSD, w oparciu o
przepisy prawa polskiego.
2. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego niniejszej umowy nie zwalnia Stron od wykonania
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. 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.
4. 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.
5. Realizacja i wykładnia niniejszej umowy podlega prawu polskiemu. Wszelkie instytucje prawne
oraz obowiązki stron, związane z realizacją umowy, należy interpretować i stosować zgodnie z
polskim porządkiem prawnym. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają
zastosowanie przepisy polskiego porządku prawnego, w tym ustawy - Prawo energetyczne,
rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, IRiESP, IRiESD, IRiESD OSDp oraz
Kodeksu cywilnego.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
7. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1

Wykaz URD typu wytwórca lub Sprzedawców, dla których POB przejmuje
odpowiedzialność za bilansowanie handlowe z przypisaniem do MB.

Załącznik nr 2

Osoby upoważnione do wymiany informacji i ich dane teleadresowe oraz zakres
umocowania.

Załącznik nr 3

Aktualne na dzień podpisania Umowy odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego
każdej ze stron oraz pełnomocnictwo o ile Strona działa przez pełnomocnika.
W imieniu i na rzecz:

OSDn

POB
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Załącznik nr 1
Załącznik nr 1. Wykaz URD typu wytwórca lub Sprzedawców dla których POB
przejmuje odpowiedzialność za bilansowanie handlowe, z przypisaniem
do MB.

1. Wykaz Sprzedawców i URD typu wytwórca bilansowanych handlowo przez POB.
Dla MBo
Nazwa Sprzedawcy

Lp.

Obszar OSD

Adres Sprzedawcy

Kod Sprzedawcy

Kod MDD

przy czym: obszar OSDp – w sieci OSDn, do którego jest przyłączony URD objęty niniejszą umową

Dla MBw
Lp.

Nazwa URD typu
wytwórca

Obszar OSD

Adres URD typu wytwórca

Kod URD typu wytwórca

Kody PDE URD
typu wytwórca

przy czym: - MDD – Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (zgodnie z IRiESD OSDp)
- MB – Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansującego
- obszar OSDp – w sieci OSDn, do którego sieci elektroenergetycznej jest przyłączony URD objęty niniejszą umową

OSDn:

POB:
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Załącznik nr 2
Załącznik nr 2. Osoby upoważnione do wymiany informacji i ich dane teleadresowe
oraz zakres umocowania
Wykaz i dane teleadresowe osób upoważnionych do występowania w imieniu i na rzecz
OSD wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia:
a) ze strony OSD
Imię i nazwisko

Dane teleadresowe

Zakres upoważnienia

tel.:
faks:
e-mail:
tel.:
faks:
e-mail:

Wykaz i dane teleadresowe osób upoważnionych do występowania w imieniu i na rzecz
POB, wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia:
Imię i nazwisko

Lp.

Zakres upoważnienia

Dane teleadresowe
tel:
faks:
e-mail:
tel:
faks:
e-mail:

POB oświadcza że z dniem …………………. roku (data zawarcia umowy POB z
OH/OHT) na podstawie umowy nr ………………. upoważnia do występowania w swoim
imieniu i na swoją rzecz następującego Operatora Handlowo - Technicznego:
a)

Nazwa podmiotu:

b)

Adres:

c)

Kod pocztowy:

d)

NIP:

e)

REGON:

f)

KRS:

g)

Kod JG POB
h)

Kod OR

Operator Handlowo – Techniczny jest umocowany do: realizacji umowy zgodnie z IRiESP.
W imieniu i na rzecz:

OSDn

POB
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Załącznik nr 3

AKTUALNE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY ODPISY Z KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO ORAZ PEŁNOMOCNICTWO KAŻDEJ ZE STRON O ILE
JEST WYMAGANE

OSDn

POB
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