ZAŁĄCZNIK NR [2]
DO UMOWY NR ………………………….
O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO
Warunki dostarczania i odbioru Paliwa gazowego w punktach wyjścia obowiązujące
w Umowach sprzedaży
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ZUD w zawieranych umowach kompleksowych z Odbiorcami umieści odpowiednie
postanowienia umożliwiające OSD świadczenie usług Dystrybucji Paliwa gazowego
do Odbiorcy dotyczące:

1.

1.1.

Wskazania praw i obowiązków Odbiorców wynikających z zapisów aktualnej
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

1.2.

Poinformowania Odbiorcy o przetwarzaniu jego danych osobowych przez
OSD w związku z dokonywaniem odczytów i kontroli Układów pomiarowych.

1.3.

Uprawnienia OSD do przeprowadzania kontroli Układów pomiarowych
zgodnie z odrębnymi regulacjami prawnymi.

1.4.

Praw własności OSD do Układów pomiarowych oraz telemetrycznych
zamontowanych u Odbiorcy.

1.5.

Uprawnienia OSD do zainstalowania układów telemetrii.

1.6.

Terminu rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego przez Odbiorcę, w tym
zainstalowania przez OSD Układu pomiarowego.

1.7.

Zobowiązania Odbiorcy do zapewnienia upoważnionym przedstawicielom
OSD:
dostępu do Układu pomiarowego oraz instalacji gazowej (za stan
której odpowiada Odbiorca lub właściciel budynku) i urządzeń
gazowych – w celu kontroli przestrzegania przez Odbiorcę
postanowień Umowy kompleksowej, prawidłowości rozliczeń oraz
dokonywania odczytów na zlecenie Sprzedawcy (ZUD),
1.7.2.
dostępu do Układów pomiarowych, urządzeń do telemetrycznego
przekazywania danych i elementów sieci gazowej znajdujących
się na terenie Odbiorcy w celu wykonywania niezbędnych prac
remontowych,
eksploatacyjnych,
modernizacyjnych,
zabezpieczających a także legalizacji Układu pomiarowego w
trybie
określonym
w obowiązujących przepisach prawa lub przeprowadzenie
czynności w ramach Kontroli metrologicznej, wykonywanej na
zasadach określonych IRiESD,
1.7.3.
zdemontowania
zainstalowanego
u
Odbiorcy
Układu
pomiarowego, w przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania, z jakiejkolwiek
przyczyny Umowy kompleksowej, a także jego wydania
przedstawicielom OSD, jeżeli Układ pomiarowy nie stanowi
własności ZUD.
Zobowiązania Odbiorcy do poniesienia kosztów sprawdzenia działania Układu
pomiarowego zainstalowanego u Odbiorcy oraz kosztów badania
laboratoryjnego Układu pomiarowego, w tym jego demontażu oraz montażu w
przypadku, kiedy na żądanie Odbiorcy, w wyniku badania laboratoryjnego nie
stwierdzono nieprawidłowości w działaniu Układu pomiarowego na zasadach
określonych w IRiESD i Taryfie.
1.7.1.

1.8.

1.9.

Zobowiązania Odbiorcy do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem Układu pomiarowego wskazującego wielkość poboru Paliwa
gazowego i układu redukcji Paliwa gazowego, niedokonywania w nich
jakichkolwiek zmian (z malowaniem włącznie), utrzymania w należytym stanie
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technicznym szafki przeznaczonej na te urządzenia oraz pokrycia w pełnej
wysokości strat wynikających z ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, chyba,
że nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności.
1.10.

Zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkich
plomb znajdujących się na lub przy Układzie pomiarowym, a także innych plomb
założonych przez producenta Układu pomiarowego, Sprzedawcę lub inny
uprawniony organ.

1.11.

Niezwłocznego informowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach
Układu pomiarowego, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w
dostarczaniu i odbiorze Paliwa gazowego.

1.12.

W przypadku uniemożliwienia upoważnionemu przedstawicielowi OSD
dokonania odczytu wskazań Układu pomiarowego, rozliczenia za dostarczone
Paliwo gazowe dokonywane będą zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie oraz
IRiESD.

1.13.

Możliwości wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa gazowego przez
OSD, z zastrzeżeniem okresu rozpatrywania reklamacji, w przypadkach:
w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło
nielegalne pobieranie Paliwa gazowego,
1.13.2.
Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi przez okres co
najmniej 30 dni po upływie terminu płatności.
Wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego przez OSD na żądanie ZUD, z
zastrzeżeniem okresu rozpatrywania reklamacji, jeżeli Odbiorca inny niż
Odbiorca, o którym mowa w art. 6c. ustawie Prawo energetyczne zwleka z
zapłatą za świadczone usługi przez okres co najmniej 30 dni po upływie terminu
płatności.
1.13.1.

1.14.

1.15.

1.16.

Wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego przez OSD bez uprzedzenia
Odbiorcy, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zagrożenie
instalacją dla życia, zdrowia lub środowiska, w tym poprzez:
1.15.1.

samowolne przyłączenia się do sieci gazowej,

1.15.2.

poboru Paliwa gazowego z całkowitym lub częściowym pominięciem
Układu pomiarowego,

1.15.3.

dokonania zmian lub uszkodzeń w Układzie pomiarowym,

1.15.4.

zaistnienia awarii w sieci gazowej stwarzającej zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzi lub środowiska.

Wskazania, uzgodnionego z Odbiorcą, okresu po upływie którego możliwe
będzie wstrzymanie lub ograniczenie dostaw Paliwa gazowego do Odbiorcy, w
sytuacji gdy niezwłoczne wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania tego paliwa
mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska,
bądź uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych Odbiorcy.
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