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OGÓLNE WARUNKI UMOWY PRZESYŁOWEJ (OWU) 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY I PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA 

STRON 

1.1. Udostępnienie dostępnej przepustowości (mocy 

umownej) w punkcie wejścia do SGT (PWE) lub punkcie 

wyjścia z systemu przesyłowego SGT (PWY) następuje 

na podstawie przydziału przepustowości (PP) i w 

terminie w nim określonym. Zawarcie lub zmiana 

przydziału przepustowości (PP) odbywa się w trybie 

określonym w Umowie oraz Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Przesyłowej polskiego odcinka 

Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa 

(dalej „IRiESP SGT”). Nowy przydział przepustowości (PP) 

przyjęty do realizacji dla danego PWE lub PWY zastępuje 

dotychczasowy przydział przepustowości (PP) 

i obowiązuje od daty w nim określonej. 

1.2. Zlecenie OSGT usług przesyłania, tj. transportu paliwa 

gazowego za pomocą SGT oraz bilansowania, 

następuje na podstawie przydziału zdolności (PZ). 

Zawarcie lub zmiana przydziału zdolności (PZ) odbywa 

się w trybie określonym w Umowie oraz IRiESP SGT. Nowy 

przydział zdolności (PZ) przyjęty do realizacji dla danego 

punktu wejścia (PWE) lub punktu wyjścia (PWY) 

zastępuje dotychczasowy przydział zdolności (PZ) 

i obowiązuje od daty w nim określonej.  

1.3. Wszelkie sformułowania zdefiniowane w IRiESP SGT mają 

to samo znaczenie w OWU. 

1.4. OSGT może zmienić OWU w całości lub w części, w 

szczególności w przypadku zmiany stanu prawnego, 

zmiany Taryfy lub IRiESP SGT lub w innych uzasadnionych 

przypadkach. 

1.5. Zmieniona lub nowa treść OWU zostaje wprowadzona 

do stosowania w następujący sposób: 

 OSGT pisemnie informuje ZUP o zmianie treści OWU.  

 ZUP jest związany nową lub zmienioną treścią OWU 

przedstawioną przez OSGT po upływie trzydziestu 

(30) dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w pkt. 1.5.1, chyba że wypowie Umowę 

zgodnie z jej postanowieniami, w tym w trybie 

postanowień pkt. 6.5 OWU. 

2. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

2.1. W celu ochrony interesów podmiotów, z którymi OSGT 

zawarł umowę o świadczenie usług przesyłania oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa działania i 

niezawodności systemu, ZUP wykazuje posiadanie 

wiarygodności finansowej, potwierdzającej jego 

zdolność finansową do wywiązywania się ze swoich 

zobowiązań finansowych, ustanawiając na rzecz OSGT 

zabezpieczenie finansowe na zasadach wskazanych w 

niniejszym pkt. 2 (dalej „Zabezpieczenie Finansowe”).  

2.2. Postanowień pkt. 2 nie stosuje się do ZUP, który posiada 

rating finansowy nie niższy niż: 

 Baa2 dla Agencji Moody’s lub 

 BBB dla Agencji Standard & Poor’s lub 

 BBB dla Agencji Fitch. 

2.3. Zabezpieczenie Finansowe może zostać przedłożone 

w następujących formach: 

 depozyt pieniężny na rachunku bankowym 

wskazanym przez OSGT w Umowie, zwracany po 

rozliczeniu zakończonych usług przesyłania, wraz 

z odsetkami bankowymi w wysokości ustalonej dla 

tego rachunku w okresie złożenia depozytu, 

pomniejszony o koszty prowadzenia rachunku oraz 

koszty przelewu bankowego, lub 

 nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja 

bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna na pierwsze 

żądanie OSGT, wystawiona odpowiednio przez bank 

lub zakład ubezpieczeń, o aktualnej ocenie 

ratingowej, nadanej przez jedną z następujących 

agencji ratingowych: Moody’s, Standard & Poor’s 

lub Fitch (wymagany poziom nie niższy niż Baa2 dla 

Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard & Poor’s, 

BBB dla Agencji Fitch), która została 

zaakceptowana przez OSGT, lub 

 nieodwołalne i bezwarunkowe poręczenie, płatne 

na pierwsze żądanie OSGT, wystawione przez spółkę 

z grupy kapitałowej ZUP, o aktualnej ocenie 

ratingowej, nadanej przez jedną z następujących 

agencji ratingowych: Moody’s, Standard & Poor’s 

lub Fitch (wymagany poziom nie niższy niż Baa2 dla 

Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard & Poor’s, 

BBB dla Agencji Fitch), wraz ze złożonym w formie 

aktu notarialnego oświadczeniem o poddaniu się 

egzekucji obejmującej obowiązek zapłaty sumy 

pieniężnej do wysokości w nim określonej w trybie 

art. 777 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (t.j. 

Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm. – dalej „k.p.c.”), 

które zostało zaakceptowane przez OSGT. 

2.4. ZUP, który w ciągu ostatnich czterech (4) lat 

nieprzerwanie korzystał z przepustowości (mocy 

umownych) w PWE lub PWY oraz terminowo dokonywał 

płatności swoich zobowiązań wobec OSGT, może 

ustanowić wobec OSGT Zabezpieczenie Finansowe w 

postaci weksla własnego oraz oświadczenia w formie 

aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 

obejmującego obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do 

wysokości w nim określonej w trybie art. 777 k.p.c. 

zgodnie ze wzorem publikowanym na stronie 

internetowej OSGT. 
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2.5. Wysokość Zabezpieczenia Finansowego złożonego 

przez ZUP, dla każdej doby gazowej, nie może być niższa 

niż: 

 sto dwadzieścia pięć procent (125 %) wartości 

zobowiązań ZUP wobec OSGT w danej dobie 

gazowej stanowiących sumę: 

2.5.1.1. niezapłaconych przez ZUP zobowiązań (w tym 

niewymagalnych) wynikających z 

wystawionych ZUP przez OSGT faktur 

pomniejszonych o zobowiązania OSGT 

względem ZUP wynikające z Raportu 

Rozliczeniowego, które nie zostały zapłacone 

przez OSGT, oraz 

2.5.1.2. zobowiązań ZUP wynikających z wysokości 

potencjalnej opłaty za niezbilansowanie 

ustalonej na podstawie salda wzajemnych 

zobowiązań OSGT i ZUP za wszystkie doby 

gazowe, które nie zostały jeszcze objęte fakturą 

za bilansowanie. Saldo wzajemnych 

zobowiązań wyznacza się jako iloczyn wartości 

DIN i CSRB opublikowanej na stronie 

internetowej GAZ-SYSTEM za poprzedni miesiąc 

albo 

 dwukrotność opłaty za świadczone usługi 

przesyłania w okresie miesiąca gazowego ustalona 

na podstawie przydziału przepustowości (PP) 

danego ZUP i obowiązującej Taryfy SGT, 

w zależności od tego, która z powyższych wartości 

wskazanych w pkt. 2.5.1 oraz 2.5.2 jest większa. 

2.6. Zabezpieczenie Finansowe kalkulowane jest dla każdej 

doby gazowej. Wysokość Zabezpieczenia Finansowego 

ZUP wylicza samodzielnie zgodnie z pkt. 2.5. 

Zabezpieczenie Finansowe winno być wniesione nie 

później niż na pięć (5) dni roboczych przed 

rozpoczęciem świadczenia usług przesyłania przez 

OSGT. 

2.7. Termin ważności Zabezpieczenia Finansowego 

powinien upływać trzy (3) miesiące po okresie, na który 

została przydzielona przepustowość (PP) lub 

przydzielona zdolność (PZ). 

2.8. ZUP przedkłada OSGT odpowiednie Zabezpieczenie 

Finansowe na czternaście (14) dni przed wygaśnięciem 

obecnego Zabezpieczenia Finansowego. 

2.9. W przypadku usług długoterminowych świadczonych 

przez okres dłuższy niż jeden (1) rok, OSGT dopuszcza 

możliwość złożenia Zabezpieczenia Finansowego na 

okres nie krótszy niż rok gazowy, z zastrzeżeniem jego 

odnowienia na czternaście (14) dni roboczych przed 

upływem jego ważności. 

2.10. W przypadku nieodnowienia Zabezpieczenia 

Finansowego, o którym mowa w pkt. 2.8 i 2.9, OSGT 

wezwie ZUP do odnowienia Zabezpieczenia 

Finansowego. 

2.11. Odnowienie Zabezpieczenia Finansowego, o którym 

mowa w pkt. 2.8 i 2.9, powinno nastąpić nie później niż 

na siedem (7) dni przed upływem ważności obecnego 

Zabezpieczenia Finansowego. W przypadku 

nieodnowienia Zabezpieczenia Finansowego w wyżej 

wymienionym terminie, OSGT zawiesi świadczenie usług 

przesyłania na rzecz ZUP, od rozpoczęcia kolejnej doby 

gazowej. 

2.12. W granicach określonych w pkt. 2.5, ZUP ma prawo 

żądać dostosowania Zabezpieczenia Finansowego w 

trakcie trwania Umowy, jeśli wysokość zobowiązań ZUP 

wobec OSGT ustalona zgodnie z pkt. 2 będzie wyższa o 

więcej niż 10% od wymaganego zgodnie z pkt. 2.5 

poziomu Zabezpieczenia Finansowego. OSGT w ciągu 

czternastu (14) dni od dnia złożenia wezwania dokona 

dostosowania poprzez zwrot kwot ze złożonego 

depozytu lub poprzez zwrot dokumentów 

ustanawiających Zabezpieczenie Finansowe, o ile nie 

zachodzi potrzeba skorzystania z Zabezpieczenia 

Finansowego. 

2.13. OSGT weryfikuje poziom Zabezpieczenia Finansowego 

codziennie, do godziny 13:00 za poprzednią dobę 

gazową, pod kątem zgodności z poziomem wskazanym 

w pkt. 2.5. W przypadku stwierdzenia braku 

odpowiedniego poziomu Zabezpieczenia 

Finansowego, zastosowanie znajdują pkt. 2.14 albo 2.16. 

2.14. Jeżeli w poprzedniej dobie gazowej Zabezpieczenie 

Finansowe ZUP było niższe niż pięćdziesiąt procent (50%) 

wymaganego zgodnie z pkt. 2.5 poziomu 

Zabezpieczenia Finansowego, OSGT w momencie, gdy 

upłynie czterdzieści osiem (48) godzin od rozpoczęcia 

kolejnej doby gazowej zawiesi świadczenie usług 

przesyłania na rzecz ZUP bez wzywania do uzupełnienia 

Zabezpieczenia Finansowego. O fakcie zawieszenia 

usług przesyłania ZUP jest informowany za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

elektronicznego systemu wymiany informacji (dalej: 

„SWI”) z chwilą podjęcia przez OSGT decyzji o 

zawieszeniu świadczenia usług przesyłania. 

2.15. Jeśli zawieszenie świadczenia usług przesyłania, o 

którym mowa w pkt. 2.11 oraz 2.14, miałoby nastąpić na 

dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na 

sobotę, zawieszenie świadczenia usług przesyłania 

nastąpi wraz z rozpoczęciem doby gazowej 

przypadającej na następny dzień, który nie jest dniem 

wolnym od pracy ani sobotą. 

2.16. Jeżeli w poprzedniej dobie gazowej Zabezpieczenie 

Finansowe ZUP było niższe od wymaganego zgodnie z 

pkt. 2.5 poziomu Zabezpieczenia Finansowego, ale 

równe lub wyższe niż pięćdziesiąt procent (50 %) 

wymaganego zgodnie z pkt. 2.5 poziomu 

Zabezpieczenia Finansowego, OSGT, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub SWI wezwie 

ZUP do uzupełnienia Zabezpieczenia Finansowego do 

godz. 13:00 doby gazowej następującej po dobie 

gazowej, w której OSGT wystąpił z wezwaniem do 

uzupełnienia Zabezpieczenia Finansowego. W 

przypadku nieuzupełnienia Zabezpieczenia 
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Finansowego przez ZUP, OSGT zawiesi świadczenie usług 

przesyłania na rzecz ZUP w momencie, gdy upłynie 

czterdzieści osiem (48) godzin od rozpoczęcia doby 

gazowej, w której ZUP powinien był uzupełnić 

Zabezpieczenie Finansowego. 

2.17. Jeżeli godz. 13:00 doby gazowej, o której mowa w pkt. 

2.16 przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od 

pracy lub na sobotę, termin na uzupełnienie 

Zabezpieczenia Finansowego stosownie do pkt. 2.16 

upływa o godz. 13:00 następnego dnia, który nie jest 

dniem wolnym od pracy ani sobotą. 

2.18. Zabezpieczenie Finansowe w formie, o której mowa w 

pkt. 2.3.1, uznaje się za uzupełnione w momencie 

uznania rachunku bankowego OSGT w wysokości 

równej kwocie brakującej do wymaganego zgodnie z 

pkt. 2.5 poziomu Zabezpieczenia Finansowego. 

2.19. Zawieszenie świadczenia usług przesyłania, o którym 

mowa w pkt. 2.11, 2.14 oraz 2.16, skutkuje brakiem 

możliwości złożenia nominacji przez ZUP lub jej 

odrzuceniem przez OSGT zgodnie z postanowieniami 

IRiESP SGT. Do czasu uzupełnienia Zabezpieczenia 

Finansowego przez ZUP jego przydział zdolności (PZ) 

wynosi zero (0) dla wszystkich punktów wejścia i wyjścia. 

O podjęciu powyższych działań OSGT informuje Giełdę 

Gazu. 

2.20. Jeżeli w okresie zawieszenia świadczenia usług 

przesyłania stosownie do pkt. 2.11, 2.14 albo 2.16 

poziom Zabezpieczenia Finansowego ZUP odpowiada 

poziomowi zgodnemu z postanowieniami pkt. 2.5, usługi 

przesyłania zostaną wznowione niezwłocznie w 

kolejnym dniu roboczym po dobie gazowej, w której 

Zabezpieczenie Finansowe zostało uzupełnione. 

2.21. Jeżeli pomimo zawieszenia świadczenia usług 

przesyłania stosownie do 2.11, 2.14 albo 2.16, ZUP nie 

uzupełni Zabezpieczenia Finansowego, OSGT może 

wypowiedzieć ZUP Umowę, przydział przepustowości 

(PP) lub przydział zdolności (PZ), w trybie odpowiednio 

pkt. 6.7.2, 6.12.3.1 lub 6.14.3.1. 

2.22. Jeżeli nie zachodzi potrzeba skorzystania z 

Zabezpieczenia Finansowego, OSGT zwalnia 

Zabezpieczenie Finansowe w terminie czternastu (14) 

dni od doręczenia mu wezwania do zwolnienia 

Zabezpieczenia Finansowego złożonego przez ZUP w 

formie pisemnej. Zwolnienie następuje poprzez 

przekazanie odpowiedniej kwoty pieniężnej na 

wskazany w wezwaniu rachunek bankowy wraz z 

należnymi odsetkami pomniejszonymi o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty 

dokonania przelewu – w przypadku Zabezpieczenia 

Finansowego w formie wskazanej w pkt. 2.3.1 – albo 

poprzez przekazanie ZUP dokumentu ustanawiającego 

Zabezpieczenie Finansowe. 

3. UPOWAŻNIENIE DO UDZIELANIA INFORMACJI  

3.1. ZUP upoważnia OSGT do przekazywania operatorom 

systemów współpracujących informacji związanych z 

realizacją Umowy w zakresie określonym w IRiESP SGT. 

4. RODZAJE OPŁAT I ZASADY ICH PŁATNOŚCI 

4.1. Opłaty za udostępnioną przepustowość naliczane są 

na podstawie obowiązującej Taryfy SGT. 

4.2. Opłaty za świadczenie usług przesyłania, w tym 

bilansowanie, nieujęte w Taryfie SGT, naliczane są 

zgodnie z postanowieniami Umowy, OWU oraz IRiESP 

SGT. 

4.3. ZUP zobowiązuje się do terminowego regulowania 

należności na rzecz OSGT. W przypadku niekorzystania 

przez ZUP z usług przesyłania paliwa gazowego z 

przyczyn leżących po stronie ZUP, w szczególności z 

uwagi na brak wystarczającej pojemności 

magazynowej, brak przepustowości w systemach 

współpracujących z SGT, ZUP będzie zobowiązany do 

uiszczania opłaty zgodnie z Taryfą SGT.  

4.4. W przypadku zmiany Taryfy SGT lub wejścia w życie 

nowej Taryfy SGT, ZUP przyjmuje ją do stosowania w 

terminie określonym przez OSGT. 

4.5. OSGT wystawia faktury o treści zgodnej z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

4.6. CRG, CSRB, KCK, KCS oraz ustalone w IRiESP SGT stawki 

opłat i opłaty nie zawierają podatku od towarów i usług 

(VAT). Podatek VAT naliczany jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

4.7. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej. 

 Po zakończeniu miesiąca gazowego OSGT 

przystępuje do rozliczenia usług przesyłania na 

podstawie następujących faktur: 

4.7.1.1. faktura podstawowa – wystawiana przez OSGT 

za usługi przesyłania w danym miesiącu 

gazowym, m.in. na podstawie przepustowości 

(mocy umownej) określonej w przydziale 

przepustowości (PP) lub zatwierdzonych 

nominacji dobowych dla usług świadczonych na 

okres jednej doby gazowej,  

4.7.1.2. faktura korygująca – wystawiana w przypadku 

wystąpienia błędów w rozliczaniu i fakturowaniu 

oraz w przypadku uznania reklamacji złożonej 

przez ZUP, 

4.7.1.3. nota odsetkowa – wystawiana przez OSGT w 

przypadku przekroczenia terminów płatności 

przez ZUP. 

4.8. Rozliczanie i fakturowanie usług przesyłania. 
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 W terminie do siódmego (7) dnia roboczego 

następnego miesiąca gazowego (M+1), OSGT 

wystawia fakturę podstawową za usługę przesyłową 

realizowaną w poprzednim miesiącu gazowym (M), 

w której uwzględnia:  

4.8.1.1. opłatę za usługi przesyłania, 

4.8.1.2. opłatę za niedotrzymanie parametrów 

jakościowych paliwa gazowego; 

4.8.1.3. opłatę za przekroczenie przepustowości (mocy 

umownej), 

4.8.1.4. inne opłaty wynikające z Taryfy SGT lub IRiESP 

SGT. 

 Załącznikiem do faktury podstawowej jest Raport 

Rozliczeniowy. 

 Do siedmiu (7) dni od doręczenia ZUP Raportu 

Rozliczeniowego, ZUP wystawia fakturę zawierającą 

opłaty z tytułu sprzedaży OSGT paliwa gazowego w 

procesie bilansowania, zgodnie z warunkami 

określonymi w IRiESP SGT. 

 W rozliczeniu z ZUP, OSGT uwzględni zmianę czasu z 

letniego na zimowy i z zimowego na letni. Wówczas 

doba gazowa będzie odpowiednio dłuższa lub 

krótsza o godzinę. 

4.9. Zasady przesyłania i odbioru faktur. 

 Faktury wraz z załącznikami stanowiącymi podstawę 

do ich wystawienia udostępniane są poprzez SWI. 

Informacja o udostępnieniu faktur wraz 

z załącznikami jest przesyłana pocztą elektroniczną 

na adres e-mail wskazany w Umowie. 

 ZUP przesyła, zgodnie ze swoim wyborem, fakturę, o 

której mowa w pkt. 4.8.3: 

4.9.2.1. listem poleconym lub dostarcza ją w inny 

uzgodniony sposób za potwierdzeniem odbioru 

na adres OSGT wskazany w Umowie w przypadku 

faktur wystawianych w formie papierowej, 

4.9.2.2. w formie elektronicznej, wystawioną i przesłaną w 

oparciu o art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 poz. 

1221 ze zm.), oraz przy spełnieniu następujących 

warunków: 

4.9.2.2.1. faktura jest przesyłana przez ZUP drogą 

elektroniczną z adresu e-mail wskazanego w 

Umowie na adres e-mail OSGT wskazany w 

Umowie, w formie załącznika będącego plikiem 

w formacie PDF, 

4.9.2.2.2. adresem e-mail ZUP właściwym do przesłania 

faktury elektronicznej jest wyłącznie adres 

wskazany w Umowie,  

4.9.2.2.3. domena ZUP musi charakteryzować się 

pozytywną reputacją. Reputacja negatywna 

domeny powoduje zablokowanie dostarczania 

wiadomości e-mail, 

4.9.2.3. Jedynie fakturę spełniającą wymagania 

określone w pkt. 4.9.2.2 uznaje się za skutecznie 

doręczoną do OSGT, 

4.9.2.4. OSGT może postanowić o wyłączeniu wobec ZUP 

możliwości przesyłania faktur drogą 

elektroniczną zgodnie z pkt. 4.9.2.2, o czym OSGT 

zawiadamia ZUP w formie pisemnej. 

Postanowienie to ma moc obowiązującą wobec 

ZUP po upływie siedmiu (7) dni od doręczenia mu 

pisemnego zawiadomienia. W takim wypadku 

ZUP przesyła do OSGT faktury zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt. 4.9.2.1. 

4.10.  Sposób i terminy płatności. 

 Kwoty wynikające z faktur płatne są przelewem 

wyłącznie na rachunek bankowy Strony wskazany w 

Umowie. 

 Płatność faktur wystawianych przez OSGT następuje 

w terminie czternastu (14) dni od daty ich 

wystawienia. 

 Płatność faktur wystawianych przez ZUP następuje w 

terminie (14) dni od ich dostarczenia zgodnie z pkt. 

4.9.2. 

 W przypadku nieodebrania przez OSGT faktury 

przesłanej w sposób, o którym mowa w pkt. 4.9.2.1 

przesłanej na adres OSGT wskazany do 

korespondencji, fakturę uważa się za doręczoną po 

upływie czternastu (14) dni, licząc od dnia złożenia 

w placówce pocztowej. 

 Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku 

bankowego wierzyciela. 

 Każda płatność dokonywana przez ZUP będzie 

zaliczana na poczet najstarszych należności, w tym 

w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych.  

4.11.  Przekroczenie terminu płatności.  

 Nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych 

powoduje naliczenie, za każdy dzień opóźnienia, 

odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. Kwota naliczonych odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych będzie płatna, na podstawie noty 

odsetkowej wystawionej przez Stronę, w terminie 

czternastu (14) dni od daty doręczenia tej noty.  

 OSGT może skorzystać z Zabezpieczenia 

Finansowego, o którym mowa w pkt. 2, w przypadku, 

gdy ZUP zwleka z zapłatą za świadczone przez OSGT 
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usługi, co najmniej jeden (1) miesiąc po upływie 

terminu płatności, pomimo uprzedniego 

powiadomienia na piśmie o zamiarze 

wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia 

dodatkowego czternastodniowego (14) terminu do 

zapłaty zaległych i bieżących należności. 

 Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia ZUP z obowiązku 

zapłaty wszystkich należności wraz z odsetkami. 

 Reklamacje dotyczące faktury ZUP powinien zgłosić 

najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od jej 

otrzymania. 

 W przypadku reklamacji faktury, która dotyczy 

błędów rachunkowych, ZUP jest zobowiązany do 

terminowej zapłaty prawidłowo wyliczonej i 

uzgodnionej z OSGT kwoty. 

 Zgłoszenie przez ZUP reklamacji innej niż dotycząca 

błędów rachunkowych, nie zwalnia go z obowiązku 

uiszczenia wymagalnych należności wynikających z 

faktur. 

 OSGT ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 

czternastu (14) dni od daty jej otrzymania oraz 

niezwłocznie poinformować podmiot zgłaszający 

reklamację o jej uwzględnieniu, nieuwzględnieniu 

lub dalszym toku postępowania. 

 W przypadku uznania reklamacji, OSGT wystawi w 

ciągu siedmiu (7) dni roboczych od daty uznania 

reklamacji fakturę korygującą i niezwłocznie prześle 

ją ZUP. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na 

poczet przyszłych płatności i rozliczona w najbliższej 

wystawionej fakturze, o ile ZUP w terminie siedmiu (7) 

dni od otrzymania faktury korygującej nie zażąda 

zwrotu nadpłaty – w takim przypadku zostanie ona 

przekazana na rachunek bankowy ZUP w terminie 

czternastu (14) dni od otrzymania żądania zwrotu. 

4.12. Rozstrzyganie sporów dotyczących fakturowania i 

płatności. 

 Jeżeli pomiędzy OSGT a ZUP wyniknie spór 

dotyczący wystawionych przez OSGT faktur, Strony 

dołożą starań w celu szybkiego rozstrzygnięcia sporu 

w sposób polubowny w drodze negocjacji. 

 Jeżeli w ciągu trzydziestu (30) dni licząc od dnia 

doręczenia wezwania do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu strony nie dojdą do 

porozumienia, wówczas sprawy sporne będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

5. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z 

UMOWY 

5.1. ZUP niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie ogółu 

lub części praw i obowiązków przysługujących OSGT na 

podstawie Umowy na osobę trzecią, w tym spółkę 

zależną od OSGT. 

5.2. ZUP jest uprawniony do odsprzedaży lub udostępnienia 

przydzielonej przepustowości (mocy umownej) w 

przydziale przepustowości (PP)na zasadach 

określonych w IRiESP SGT. 

6. ROZWIĄZANIE UMOWY, PRZYDZIAŁU PRZEPUSTOWOWOŚCI 

(PP) I PRZYDZIAŁU ZDOLNOŚCI (PZ) 

6.1. Umowa ulega rozwiązaniu:  

 w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron, 

 z dniem wygaśnięcia wymaganych prawem 

koncesji na prowadzenie działalności objętej 

Umową lub decyzji o wyznaczeniu operatorem, jeśli 

nie nastąpiło przedłużenie ważności koncesji, albo 

jeśli Strona lub jej następca prawny nie uzyskał nowej 

koncesji umożliwiającej dalszą realizację Umowy, 

 z dniem upływu terminu określonego w decyzji 

Prezesa URE nakazującej Stronie prowadzenie 

dalszej działalności pomimo wygaśnięcia koncesji, 

jeśli nie nastąpiło przedłużenie ważności decyzji, 

albo jeśli Strona lub jej następca prawny nie uzyskał 

nowej decyzji umożliwiającej dalszą realizację 

Umowy, 

 z dniem cofnięcia przez Prezesa URE koncesji albo 

decyzji warunkującej prowadzenie działalności 

związanej z realizacją Umowy, 

 z upływem terminu wypowiedzenia Umowy. 

6.2. Strona, której dotyczą okoliczności opisane w pkt. 6.1.2 

– 6.1.4, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę 

na piśmie, z co najmniej czternastodniowym (14) 

wyprzedzeniem, o terminie, w którym Umowa ulegnie 

rozwiązaniu.  

6.3. ZUP uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia: 

 w przypadku niewykonywania przez OSGT usług 

określonych Umową przez okres kolejnych trzydziestu 

(30) dni,  

 w przypadku naruszenia przez OSGT istotnych 

postanowień IRiESP SGT, Taryfy SGT, Umowy lub OWU 

i nieusunięcia tego naruszenia w odpowiednim 

terminie. 

6.4. W przypadku braku akceptacji zmian IRiESP SGT lub 

nowej IRiESP SGT, ZUP przysługuje prawo rozwiązania 

Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia jej 

opublikowania z zachowaniem czternastodniowego 

(14) okresu wypowiedzenia albo innego (tj. krótszego 

albo dłuższego) wskazanego przez ZUP 

przypadającego jednak nie później niż w dniu 

poprzedzającym wejście w życie tych zmian w IRiESP 

SGT lub nowej IRiESP SGT, albo bez zachowania terminu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec doby gazowej 

poprzedzającej wejście w życie tych zmian w IRiESP SGT 
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lub nowej IRiESP SGT. W przypadku, gdy zmiana IRiESP 

SGT lub nowa IRiESP SGT wchodzi w życie w okresie 

wypowiedzenia, ZUP od dnia wejścia jej w życie stosuje 

zmienioną IRiESP SGT lub nową IRiESP SGT w zmienionym 

brzmieniu przez okres wypowiedzenia. 

6.5. Po otrzymaniu informacji, o której mowa pkt. 1.5.1, ZUP 

przysługuje prawo rozwiązania Umowy w terminie 

czternastu (14) dni od dnia otrzymania informacji o 

zmianie OWU, z zachowaniem czternastodniowego (14) 

okresu wypowiedzenia 

6.6. W przypadku zmiany Taryfy SGT, wyłącznie w zakresie 

wysokości cen i stawek opłat taryfowych, ZUP nie 

przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w całości 

ani jej części. W przypadku zmiany warunków 

stosowania cen i stawek opłat taryfowych, ZUP 

przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w całości 

albo przydziału przepustowości (PP) w części 

dotyczącej danego typu produktów z zakresu 

przepustowości, co do których nastąpiła zmiana 

warunków stosowania cen i stawek opłat taryfowych, w 

terminie czternastu (14) dni od dnia opublikowania 

nowej lub zmienionej Taryfy SGT z zachowaniem 

czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia. 

6.7. OSGT uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z 

zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w 

przypadku:  

 gdy ZUP zalega z zapłatą co najmniej miesiąc 

po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 

powiadomienia na piśmie o zamiarze 

wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia 

dodatkowego, co najmniej czternastodniowego 

(14) terminu do zapłaty zaległych i bieżących 

należności, a ZUP nie uiścił wszystkich bieżących i 

zaległych należności w ciągu kolejnych trzydziestu 

(30) dni po upływie wyznaczonego terminu, 

 nieprzedłużenia ważności lub nieuzupełnienia do 

pełnej kwoty Zabezpieczenia Finansowego 

w przypadkach i formie określonych w OWU, 

pomimo pisemnego wezwania do jej uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie, 

 niedostosowania się przez ZUP do wprowadzonych 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub 

postanowieniami IRiESP SGT ograniczeń w poborze 

paliwa gazowego, 

 gdy ZUP nie ma żadnego przydziału przepustowości 

(PP) lub zdolności (PZ) przez okres dłuższy niż jeden 

(1) rok, 

 naruszenia przez ZUP istotnych postanowień IRiESP 

SGT, Taryfy SGT, Umowy lub OWU i nie usunięcia tego 

naruszenia w odpowiednim terminie. 

6.8. Stronie nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, 

jeżeli przyczyny stanowiące podstawę jej 

wypowiedzenia były następstwem działania siły 

wyższej, z zastrzeżeniem pkt. 6.9. 

6.9. Jeżeli okoliczności siły wyższej lub usunięcie skutków 

wystąpienia siły wyższej będzie trwało ponad 

sześćdziesiąt (60) dni, każdej ze Stron przysługuje prawo 

wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. 

6.10. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę bez 

podania przyczyny ze skutkiem na koniec roku 

gazowego za wypowiedzeniem złożonym do dnia 

1 marca danego roku gazowego. 

6.11. OSGT informuje Giełdę Gazu o rozwiązaniu Umowy z 

ZUP, a także o zawieszeniu świadczenia usług 

przesyłania na rzecz ZUP zgodnie z pkt. 2.11, 2.14 albo 

2.16. 

6.12. Zakończenie realizacji przydziału przepustowości (PP): 

 Realizacja przydziału przepustowości (PP) ulega 

zakończeniu w następujących przypadkach: 

6.12.1.1. upływu ostatniego dnia terminu realizacji 

wskazanego w przydziale przepustowości(PP),  

6.12.1.2.  pisemnego porozumienia Stron, 

6.12.1.3.  rozwiązania Umowy, 

6.12.1.4.  zmiany sprzedawcy w sytuacji, gdy 

przepustowość (moc umowna) w danym 

punkcie, po zmniejszeniu na skutek zmiany 

sprzedawcy, równa się „0”, 

6.12.1.5.  upływu terminu wypowiedzenia przydziału 

przepustowości (PP). 

 ZUP może wypowiedzieć przydział przepustowości 

(PP) w danym fizycznym punkcie w przypadku: 

6.12.2.1.  niewykonywania przez OSGT obowiązków 

wynikających z przydziału przepustowości (PP) 

przez okres kolejnych trzydziestu (30) dni w 

danym fizycznym punkcie, 

6.12.2.2.  działania siły wyższej, na skutek której następuje 

brak możliwości korzystania z usług przesyłania 

na warunkach określonych przydziale 

przepustowości (PP), Umowie, przez okres dłuższy 

niż trzydzieści (30) dni. 

 OSGT może wypowiedzieć przydział przepustowości 

(PP), jeżeli odnośnie danego fizycznego punktu: 

6.12.3.1. ZUP przestał spełniać warunek zapewnienia 

dostarczania paliwa gazowego do fizycznego 

lub rewersowego punktu wejścia lub poboru 

paliwa gazowego z rewersowego punktu wyjścia 

(w przypadku punktu wejścia na połączeniu z 

systemem przesyłowym kraju nie będącego 

państwem członkowskim Unii Europejskiej lub nie 
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będącym państwem członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym), zgodnie z zasadami 

określonymi w IRiESP SGT, 

6.12.3.2. ZUP nie przedłuży ważności lub nie uzupełni do 

pełnej kwoty Zabezpieczenia Finansowego, 

pomimo pisemnego wezwania do jej 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

6.12.3.3.  w innych przypadkach naruszenia przez ZUP 

istotnych postanowień IRiESP SGT, Taryfy SGT, 

Umowy lub OWU, w zakresie przydziału 

przepustowości (PP) i nieusunięcia ich skutków 

w wyznaczonym odpowiednim terminie, 

6.12.3.4.  w przypadku działania siły wyższej, na skutek 

której następuje brak możliwości świadczenia 

usług przesyłania na warunkach określonych w 

przydziale przepustowości (PP), Umowie, przez 

okres dłuższy niż trzydzieści (30) dni. 

 Strona uprawniona do wypowiedzenia przydziału 

przepustowości (PP) z przyczyn określonych 

w pkt. 6.12.2 lub w pkt. 6.12.3 powyżej, przekazuje 

drugiej Stronie pisemne oświadczenie określające 

przyczyny i termin rozwiązania przydziału 

przepustowości (PP). Data rozwiązania przydziału 

przepustowości (PP) nie może być wcześniejsza niż 

czternaście (14) dni od daty doręczenia 

oświadczenia. Do upływu tego terminu Strony 

podejmą działania zmierzające do usunięcia 

przyczyn i skutków zaistnienia okoliczności 

uprawniających do wypowiedzenia przydziału 

przepustowości (PP). Jeśli działania takie nie 

przyniosą rezultatów, albo gdy ich osiągnięcie jest 

z przyczyn obiektywnych niemożliwe, przydział 

przepustowości (PP) ulega rozwiązaniu w dniu 

określonym w oświadczeniu lub w innym dniu, który 

Strony uzgodnią.  

6.13. W przypadku spowodowania przez ZUP, dostawców lub 

Odbiorców, za których działania ZUP ponosi 

odpowiedzialność, zagrożenia bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemu przesyłowego lub realizacji 

zawartych umów przesyłowych, w szczególności 

poprzez przekazywanie do przesłania paliwa 

gazowego niewłaściwej jakości, OSGT uprawniony jest 

do wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej 

przepustowości (mocy umownej) (PP) lub zdolności (PZ) 

w punktach, których oddziaływanie miało wpływ na 

wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa 

funkcjonowania systemu przesyłowego z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

6.14. Zakończenie realizacji przydziału zdolności (PZ). 

 Realizacja przydziału zdolności (PZ) ulega 

zakończeniu w następujących przypadkach: 

6.14.1.1.  upływu ostatniego dnia terminu realizacji 

wskazanego w przydziale zdolności (PZ), 

6.14.1.2.  wygaśnięcia przydziału zdolności (PZ), 

w fizycznym punkcie, któremu odpowiada 

przydział zdolności (PZ) w punkcie kontraktowym, 

zgodnie z zasadami określonymi w IRiESP SGT,  

6.14.1.3.  pisemnego porozumienia Stron, 

6.14.1.4.  rozwiązania Umowy, 

6.14.1.5.  upływu terminu wypowiedzenia przydziału 

zdolności (PZ) dla wirtualnych punktów wejścia 

lub wyjścia dla transakcji z OSGT na Rynku Usług 

Bilansujących (WPWEOSGT/WPWYOSGT), 

wirtualnych punktów wejścia lub wyjścia z Giełdy 

Gazu (WPWEGG/WPWYGG) oraz dla wirtualnych 

punktów wejścia lub wyjścia dla rynku OTC 

(WPWEOTC/WPWYOTC), a także dla wirtualnych 

punktów – dla transakcji zawieranych na 

Platformie Handlu Gazem innej niż prowadzona 

przez Giełdę Gazu, dla których nominacje 

składane są przez Podmiot zgłaszający 

powiadomienie o transakcji (PZPT) 

(WPWEPPG/WPWYPPG). 

 ZUP może wypowiedzieć przydział zdolności (PZ) dla 

punktów WPWEOSGT/WPWYOSGT, WPWEGG/WPWYGG 

oraz WPWEOTC/WPWYOTC, a także WPWEPPG/WPWYPPG 

z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu 

wypowiedzenia składając wypowiedzenie na 

piśmie. 

 OSGT może wypowiedzieć przydział zdolności (PZ) 

dla punktów WPWEOSGT/WPWYOSGT, 

WPWEGG/WPWYGG oraz WPWEOTC/WPWYOTC, a także 

WPWEPPG/WPWYPPG w następujących przypadkach: 

6.14.3.1.  nieprzedłużenia ważności lub nieuzupełnienia 

do pełnej kwoty Zabezpieczenia Finansowego 

przez ZUP, pomimo pisemnego wezwania do jej 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

6.14.3.2.  naruszenia przez ZUP istotnych postanowień 

IRiESP SGT, Taryfy SGT, Umowy lub OWU w zakresie 

przydziału zdolności (PZ) i nieusunięcia ich 

skutków w wyznaczonym przez OSGT terminie, 

6.14.3.3.  działania siły wyższej, na skutek której następuje 

brak możliwości świadczenia usług przesyłania 

na warunkach określonych w przydziale 

zdolności (PZ) i Umowie, przez okres dłuższy niż 

trzydzieści (30) dni. 

6.15. OSGT przekazuje ZUP wypowiedzenie określające 

przyczyny i termin rozwiązania przydziału zdolności (PZ). 

Data rozwiązania przydziału zdolności (PZ) nie może być 

wcześniejsza niż trzydzieści (30) dni od daty takiego 

zawiadomienia. Do upływu tego terminu Strony 

podejmą działania zmierzające do usunięcia przyczyn i 

skutków zaistnienia okoliczności uprawniających do 
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wypowiedzenia przydziału zdolności (PZ). Jeśli działania 

takie nie przyniosą rezultatów, albo gdy ich osiągnięcie 

jest z przyczyn obiektywnych niemożliwe, przydział 

zdolności (PZ) ulega rozwiązaniu w dniu określonym 

w zawiadomieniu lub w innym dniu, który Strony 

uzgodnią. 

7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON 

7.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek 

zobowiązania wynikającego z Umowy, Strona ta 

ponosić będzie odpowiedzialność na zasadach 

określonych postanowieniami Taryfy SGT, Umowy oraz 

IRiESP SGT. 

7.2. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań, chyba, że niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania jest następstwem 

okoliczności, za które Strona odpowiedzialności nie 

ponosi, w tym spowodowanej działaniem siły wyższej. 

7.3. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania, za działania swoich dostawców, odbiorców, 

współpracowników, podwykonawców oraz innych 

osób, które na jej zlecenie wykonują czynności 

określone w IRiESP SGT.  

7.4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków 

spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności, 

gdy okoliczności siły wyższej doprowadziły do 

niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań OSW lub osób trzecich, którym strona 

powierzyła wykonanie obowiązków określonych w 

IRiESP SGT.  

7.5. Strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest 

zobowiązana, bez zbędnej zwłoki, zawiadomić drugą 

stronę o zaistnieniu okoliczności siły wyższej, 

przedstawiając odpowiednie dowody potwierdzające 

jej wystąpienie. 

7.6. Niezwłocznie po ustaniu siły wyższej oraz usunięciu 

skutków spowodowanych działaniem siły wyższej, 

każda ze Stron bez dodatkowego wezwania, przystąpi 

do wykonania swych obowiązków, których realizacja 

została uprzednio zawieszona wskutek zaistnienia siły 

wyższej. Niezwłocznie po przystąpieniu do wykonania 

swoich obowiązków Strona zawiadamia o tym fakcie 

drugą Stronę. 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POWIERZENIE 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

8.1. Strony Umowy zrealizują obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 14 ust. 1 – 3 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm. – dalej 

„RODO”), w stosunku do osób wskazanych do 

kontaktów służbowych oraz osób wskazanych do 

realizacji Umowy. 

8.2. W przypadku, gdy w ramach wykonywania Umowy 

zaistnieje konieczność przetwarzania danych 

osobowych, których administratorem w rozumieniu 

RODO jest jedna ze Stron, Strony zawrą odrębną umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

określającą prawa i obowiązki Stron w tym zakresie. 

 


