W ZÓR
Umowa
w sprawie świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych
do punktów wyjścia z systemu dystrybucyjnego zaazotowanego zasilanego z krajowego systemu
gazowego
nr __________________________________________ („Umowa”)
zawarta w dniu _____________________ roku w _____________________, pomiędzy:

DUON Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto
i Wilda, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274429, o numerze NIP: 779-21-30-301
i numerze REGON: 639803477, z kapitałem zakładowym w wysokości 127.480.400,00 złotych, wpłaconym w całości;
reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez:

zwaną dalej „Operatorem” lub „OSD”, a
Pełna nazwa firmy:
Osoba reprezentująca:

Siedziba firmy (dane do faktury):

Adres do korespondencji:
Wielkość wpłaconego kapitału:
zakładowego:
REGON:
Nr KRS / nr wpisu do Ewidencji*:
NIP:
zwanym/ą dalej „Zleceniodawcą Usług Dystrybucji” lub „ZUD”
Przy zawarciu Umowy ZUD działa osobiście/przez pełnomocnika*:

(imię i nazwisko pełnomocnika)

na podstawie okazanego dokumentu pełnomocnictwa lub okazanego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS
z dnia _____ - _____ - __________ roku, którego kopia jest załączona do Umowy.
§1
1.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa ma charakter umowy ramowej (Umowa), której celem jest określenie praw i obowiązków Stron, a także
określenie zasad świadczenia Usług dystrybucji przez OSD na rzecz ZUD przy wykorzystaniu Systemu dystrybucyjnego gazu
ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Lw zasilanego z sieci OSW.

2.

Integralną częścią niniejszej Umowy są Ogólne Warunki Umowy (OWU), stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy, a także
stanowiąca Załącznik nr 7 do Umowy Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD (IRiESD) oraz stanowiąca
Załącznik nr 8 do Umowy Taryfa OSD (Taryfa). ZUD oświadcza, iż zapoznał się z treścią IRiESD oraz Taryfy, akceptuje ich
postanowienia jako integralne części Umowy oraz zobowiązuje się je stosować. Wszelkie zmiany IRiESD oraz Taryfy po ich
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wprowadzeniu przez OSD do stosowania na zasadach określonych w OWU lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
obowiązują Strony bez konieczności zmiany niniejszej Umowy.
3.

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

4.

Szczegółowe warunki świadczenia Usług dystrybucji, określające w szczególności zakres obowiązków OSD i ZUD, określone
zostały w OWU, IRiESD oraz Taryfie.

5.

Niniejsza Umowa została zawarta z dniem jej podpisania.
§2

1.

Oświadczenia Stron

OSD oświadcza, że dysponuje:
a)

koncesją na dystrybucję Paliw gazowych, a także oświadcza, że został wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki operatorem systemu dystrybucyjnego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Prawo energetyczne),

b)

Systemem dystrybucyjnym gazu ziemnego zaazotowanego grupy L, podgrupy Lw zasilanego z sieci OSW, o ile
istnieją techniczne warunki świadczenia takich usług,

c)

możliwościami technicznymi gwarantującymi prawidłowe świadczenie Usług dystrybucji w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa,

d)

wszelkimi wymaganymi przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami aktów korporacyjnych OSD
zgodami i zezwoleniami na zawarcie Umowy.

2.

ZUD oświadcza, że:
a)

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

b)

dysponuje koncesją na obrót Paliwami gazowymi, w przypadku, gdy ZUD zamierza prowadzić działalność
gospodarczą w zakresie obrotu Paliwami gazowymi na rzecz odbiorców przyłączonych do systemu
dystrybucyjnego OSD (Odbiorcy ZUD),

c)

posiada ważne umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji Paliw gazowych zawarte z operatorami,
których systemy gazowe zasilają System dystrybucyjny OSD, lub umowy takie zostaną przez niego zawarte do
dnia rozpoczęcia świadczenia Usług dystrybucji przez OSD,

d)

posiada wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami aktów korporacyjnych
ZUD zgody i zezwolenia na zawarcie Umowy.
§3

1.

Zamówienie

Niniejsza Umowa ma charakter umowy ramowej, co w szczególności oznacza, że OSD będzie świadczył Usługi dystrybucji
na rzecz ZUD każdorazowo na podstawie Zamówienia złożonego przez ZUD i zaakceptowanego przez OSD na zasadach
określonych w IRiESD.

2.

Akceptacja przez OSD Zamówienia będzie skutkowała powstaniem zobowiązania OSD do świadczenia Usług dystrybucji na
rzecz ZUD w zakresie określonym w Zamówieniu oraz zobowiązaniem ZUD do przekazania Paliwa gazowego OSD i odbioru
Paliwa gazowego od OSD, w celu umożliwienia OSD świadczenia Usług dystrybucji.
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3.

Świadczenie Usług dystrybucji na podstawie Zamówienia odbywa się pomiędzy Punktem wejścia do Systemu
dystrybucyjnego OSD a Punktem wyjścia z Systemu dystrybucyjnego OSD, o ile istnieją techniczne warunki świadczenia
takich usług i nie zachodzą przesłanki odmowy świadczenia Usług dystrybucji określone w obowiązujących przepisach prawa
lub IRiESD. Na podstawie jednego Zamówienia OSD świadczy Usługi dystrybucji pomiędzy jednym Punktem wejścia
a jednym Punktem wyjścia.

4.

Termin rozpoczęcia świadczenia Usług dystrybucji oraz termin zakończenia świadczenia tych usług określa OSD w ramach
procedury akceptacji Zamówienia.

5.

W przypadku gdy termin rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia Usług dystrybucji przez OSD, określony w Zamówieniu,
przypadnie w trakcie trwania Roku gazowego, określona w Zamówieniu minimalna oraz maksymalna ilość Paliwa gazowego
jaka zostanie przekazana do dystrybucji w Roku gazowym, ulega zmniejszeniu dla tego Roku gazowego do wielkości
proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania Zamówienia w trakcie tego Roku gazowego.

6.

W przypadku gdy termin rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia Usług dystrybucji przez OSD, określony w Zamówieniu,
przypadnie w trakcie trwania miesiąca Roku gazowego, określona w Zamówieniu nominalna (średnia) oraz maksymalna
miesięczna ilość Paliwa gazowego jaka zostanie przekazana do dystrybucji w pierwszym miesiącu realizacji Zamówienia,
ulega zmniejszeniu dla tego pierwszego miesiąca do wielkości proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania Zamówienia
w trakcie tego miesiąca.

7.

Zakres przedmiotowy Zamówienia oraz zasady jego rozwiązania określają OWU oraz IRiESD.
§4

Okres obowiązywania Umowy

1.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony/oznaczony* do dnia _____________________ z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Niezależnie od okresu, na jaki Umowa została zawarta, Umowa ulega rozwiązaniu lub wygasa w przypadkach określonych
postanowieniami pkt 11 OWU.

3.

Rozpoczęcie świadczenia Usług dystrybucji nastąpi w terminie określonym przez OSD w ramach procedury akceptacji
Zamówienia, jednakże nie wcześniej niż po spełnieniu przez ZUD warunków finansowych zgodnie z postanowieniami § 5
Umowy oraz pkt 4 OWU.
§5

1.

Zabezpieczenie finansowe

Strony ustalają, że co najmniej siedem (7) dni przed określonym w Zamówieniu dniem rozpoczęciem świadczenia Usług
dystrybucji, ZUD udzieli OSD zabezpieczenia finansowego w celu zabezpieczenia roszczeń OSD z tytułu realizacji
Zamówienia, w formie określonej w ust. 2 poniżej, chyba że zgodnie z postanowieniami OWU złożenie zabezpieczenia nie
jest wymagane.

2.

W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, a także zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na
jej podstawie Zamówień, ZUD zobowiązuje się do złożenia zabezpieczenia finansowego w następującej formie:
Gwarancja bankowa*
Gwarancja ubezpieczeniowa*
Depozyt pieniężny na rachunku wskazanym przez OSD*

3.

Zabezpieczenia finansowe składane są przez ZUD dla wszystkich Zamówień zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na
podstawie niniejszej Umowy, chyba że zgodnie z postanowieniami OWU dla określonych Zamówień złożenie zabezpieczenia
nie jest wymagane.
§6

1.

Zasady prowadzenia rozliczeń

Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego OSD z tytułu świadczenia Usług dystrybucji, w zakresie określonym
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w Zamówieniu, dokonywane będzie odpowiednio według stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo
w Umowie, OWU, Taryfie oraz IRiESD.
2.

Zmiany stawek opłat w Taryfie nie powodują konieczności zmiany Umowy i zachowania formy określonej w § 7 ust. 2
Umowy.

3.

ZUD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz OSD wszelkich opłat wynikających z Taryfy lub IRiESD.
§7

1.

Zmiana lub rozwiązanie Umowy

Tryb i warunki rozwiązania przez Strony niniejszej Umowy, obowiązki Stron związane z rozwiązaniem Umowy oraz warunki
wstrzymania lub ograniczenia świadczenia Usług dystrybucji określone zostały w pkt 8 oraz 10 - 11 OWU oraz IRiESD.

2.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy oraz odpowiednich zapisów OWU, o ile w Umowie lub OWU nie
zastrzeżono inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8

1.

Kontakt i przekazywanie danych

Korespondencja związana z realizacją Umowy, a także zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na jej podstawie
Zamówień, będzie doręczana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską, przez posłańca
lub pocztą elektroniczną, na adresy Stron określone w komparycji niniejszej Umowy.

2.

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

3.

Strony uzgadniają, że odpowiedzi na pisma Stron dotyczące realizacji Umowy, a także zaakceptowanych i przyjętych do
realizacji na jej podstawie Zamówień, będą udzielane nie później niż w terminie czternastu (14) dni od daty doręczenia
pisma, chyba że Umowa, OWU, IRIESD lub Taryfa stanowi inaczej.

4.

Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń związanych z realizacją Umowy, a także zaakceptowanych i przyjętych
do realizacji na jej podstawie Zamówień, innych niż przekazywanie danych dyspozytorskich, jednakże bez prawa
wprowadzania zmian do Umowy, ani do zaakceptowanych i przyjętych na jej podstawie do realizacji Zamówień, są osoby
wymienione w Załączniku nr 4 do Umowy.

5.

Bieżący kontakt Stron w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, w szczególności kontakt służb
technicznych lub dyspozytorskich Stron, odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 4 do Umowy.

6.

Dane pomiarowe przekazywane są przez OSD ZUD na zasadach określonych w IRiESD oraz Załączniku nr 4 do Umowy.

7.

Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 4 – 6, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia pisemnego
aneksu do Umowy w formie określonej w § 7 ust. 2 Umowy. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować na piśmie
o zmianie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W razie uchybienia temu obowiązkowi, doręczenie dokonane
na ostatnio podany adres uznaje się za skutecznie dokonane.

8.

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 oraz środowiska, a także na bezpieczeństwo
funkcjonowania sieci, urządzeń lub instalacji.

9.

ZUD jest zobowiązany do umożliwienia Odbiorcy końcowemu będącemu stroną zawartej z nim umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży wskazanie sprzedawcy rezerwowego, przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do
Umowy. Zmiana formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zachowania
formy określonej w § 7 ust. 2 Umowy, odbywa się poprzez opublikowanie przez OSD nowego formularza na stronie
internetowej OSD. Zmiana oświadczenia Odbiorcy końcowego w przedmiocie wyboru sprzedawcy rezerwowego także nie
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stanowi Umowy i nie wymaga zachowania formy określonej w § 7 ust. 2 Umowy, przy czym ZUD zobowiązany jest
niezwłocznie przekazać OSD zmienione oświadczenie Odbiorcy końcowego.
§9
1.

Poufność

Z zastrzeżeniem ust. 4 – 6 poniżej, Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim treści niniejszej Umowy, jak
również treści Zamówień realizowanych na podstawie niniejszej Umowy ramowej, a także wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji Umowy ramowej związanych z jej zawarciem lub realizacją, a także związanych z akceptacją lub realizacją
Zamówień (dalej Informacje poufne). W szczególności każda ze Stron zobowiązuje się do ochrony i nieujawniania osobom
trzecim jakichkolwiek informacji o charakterze technicznym, handlowym, strategicznym, finansowym i ekonomicznym, oraz
innych informacji związanych z organizacją przedsiębiorstwa drugiej Strony, otrzymanych w związku z procedurą zawierania
oraz wykonywania niniejszej Umowy lub w związku z procedurą zawierania lub wykonywania Zamówień. Informacje poufne
podlegają ochronie bez względu na formę ich ujawnienia, przy czym poufny charakter informacji powinien być przez Stronę
przekazującą te informacje w sposób wyraźny określony.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 4 – 6 poniżej, Strony zobowiązują się do przechowywania wszelkich dokumentów otrzymanych od
drugiej Strony w związku z zawarciem lub realizacją Umowy lub zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na jej podstawie
Zamówień, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.

Strony mają prawo wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji
niniejszej Umowy, lub zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na jej podstawie Zamówień.

4.

OSD jest uprawniony do przekazywania informacji poufnych OSW lub innym podmiotom, w tym organom administracji
państwowej, na zasadach określonych w OWU, IRiESD, Taryfie lub obowiązujących przepisach prawa, w przypadku, gdy jest
to niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy lub zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na jej podstawie
Zamówień, lub w przypadku, gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

5.

Obowiązek ochrony informacji poufnych, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, nie dotyczy informacji:
a)

powszechnie dostępnych z innych źródeł lub podanych do publicznej informacji w sposób niestanowiący
naruszenia Umowy,

6.

b)

w odniesieniu do których uzyskana została drugiej Strony na jej ujawnienie,

c)

pozyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem niniejszej Umowy.

Informacje poufne mogą być przekazywane doradcom Stron wykonującym prace doradcze związane z realizacją Umowy
lub zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na jej podstawie Zamówień, przy czym Strona ujawniająca informacje poufne
swoim doradcom odpowiada za zachowanie przez nich poufności informacji na zasadach określonych w ust. 1 – 3 powyżej.

7.

Obowiązek nieujawniania informacji poufnych wiąże Strony w trakcie obowiązywania Umowy, jak również w okresie pięciu
lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

8.

OSD, działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że jest administratorem pozyskanych w związku z zawarciem i realizacją
niniejszej Umowy danych osobowych:

9.

a)

przedstawicieli ZUD i jego pracowników,

b)

odbiorców ZUD.

OSD informuje, że dane osobowe, o których mowa w ust. 8 powyżej, będą przetwarzane na podstawie:
a)

art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu:
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•

realizacji Usługi dystrybucyjnej, w tym przygotowania danych pomiarowych oraz szacunkowych na
potrzeby rozliczeń, wystawiania dokumentów rozliczeniowych, które będą przetwarzane przez okres
wynikający z przepisów wiążących OSD, okres obowiązywania Umowy oraz okres 5 lat od daty rozwiązania
Umowy;

•

obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń, które będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia
sprawy;

b)

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu:
•

weryfikacji uprawnień, upoważnień przedstawicieli ZUD oraz jego pracowników, które będą pobierane
do wglądu podczas czynności weryfikacyjnych;

•

wypełnienia obowiązków wynikających z Prawa energetycznego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
a także innych aktów prawa mających zastosowanie do OSD w związku ze świadczeniem Usług dystrybucji,
które będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usług dystrybucji lub okres wymagany
przepisami prawa;

•

rejestracji i obsługi awarii oraz incydentów bezpieczeństwa informacji, które będą przetwarzane przez
okres 5 lat od daty wystąpienia awarii lub incydentu;

•

wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na OSD, które będą przetwarzane przez okres
wymagany przepisami prawa;

c)

art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w celu:
•

przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych, które będą przechowywane przez okres 5 lat
po zakończeniu czynności,

•

windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności, które będą przechowywane przez okres 10 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowania.

10.

Dane osobowe przedstawicieli ZUD, jego pracowników oraz odbiorców ZUD mogą zostać udostępnione kancelariom
prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje
OSD.

11.

Osoby, o których mowa w ust. 8 powyżej, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu lub wniesienia skargi
do właściwego organu, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

12.

Podanie danych osobowych przez osoby, o których mowa w ust. 8 powyżej, jest niezbędne do prawidłowego wykonania
Umowy oraz obowiązków OSD wynikających z przepisów prawa.

13.

ZUD zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane są przetwarzane przez OSD
w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie.

14.

ZUD zobowiązuje się poinformować odbiorców ZUD o przetwarzaniu ich danych osobowych przez OSD oraz
o przysługujących im prawach.
§ 10

1.

Przeniesienie praw i obowiązków

Przeniesienie przez Stronę jej praw lub obowiązków wynikających z Umowy ramowej lub zaakceptowanych i przyjętych do
realizacji na jej podstawie Zamówień na osobę trzecią wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
Zastrzeżenie to nie dotyczy przelewu przez OSD wierzytelności pieniężnej, jak również nie dotyczy sprzedaży lub
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udostępnienia przez OSD innym podmiotom niewykorzystanej przez ZUD Przepustowości na zasadach określonych
w IRiESD.
§ 11
1.

Spory

Spory dotyczące realizacji Umowy lub zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na jej podstawie Zamówień, Strony będą
rozstrzygać w pierwszej kolejności w drodze negocjacji.

2.

Spór dotyczący jakości lub ilości Paliwa gazowego przekazywanego przez ZUD do dystrybucji lub odbieranego przez ZUD
z Systemu dystrybucyjnego, który nie zostanie rozwiązany w drodze negocjacji, za obopólną zgodą Stron może zostać
rozstrzygnięty na podstawie opinii, mającej charakter wiążący dla Stron, wydanej przez wybrane przez Stronę zgłaszającą
reklamację laboratorium badawcze lub pomiarowe posiadające akredytację udzieloną lub uznaną przez krajową jednostkę
akredytującą według ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności. Koszty tego badania pokrywa Strona,
której stanowisko nie zostanie potwierdzone.

3.

Jeżeli w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia wezwania do rozpoczęcia negocjacji, lub w innym uzgodnionym
terminie Strony nie dojdą do porozumienia, wówczas sprawy sporne będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

4.

Wystąpienie lub zaistnienie sporu dotyczącego Umowy, lub zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na jej podstawie
Zamówień, nie zwalnia Stron od obowiązku wykonywania pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy lub
z zaakceptowanych i przyjętych do realizacji na jej podstawie Zamówień.
§ 12

Postanowienia końcowe

1.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się postanowienia OWU, Taryfy lub IRiESD.

3.

W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne,
okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, przy czym w takiej sytuacji
Strony zobowiązane będą podjąć w dobrej wierze negocjacje i zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują
postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu
postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

4.

Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych Umowa nie
zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej
umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu
zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do realizacji obowiązków
przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa, oraz słusznymi interesami Stron.

ZUD

OSD

*wybrać jedną ze wskazanych opcji
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Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Ogólne Warunki Umowy;
Zamówienie;
Postanowienia, które ZUD jest zobowiązany przenieść do Umów kompleksowych lub umów
sprzedaży Paliw gazowych zawieranych z Odbiorcami ZUD;
Dane kontaktowe i zasady wymiany danych;
Oświadczenie w sprawie sprzedaży rezerwowej;
Oświadczenie na potrzeby ustalania podatku akcyzowego;
IRiESD;
Taryfa.
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