
 

   

 

 

 
UMOWA O UDZIAŁ W RYNKU USŁUG BILANSUJĄCYCH 

Nr ……../…../……./…. 

 

zawarta w dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy:  

 

…………………………. z siedzibą w ..................................... ul. .............................., 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem ……………….. prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
……………………………., ……… Wydział Gospodarczy, NIP: ……………………, 
REGON: ……………………,  

o kapitale zakładowym wynoszącym ………………………………. PLN i kapitale 
wpłaconym wynoszącym…………………………………….. PLN, 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Uczestnikiem rynku usług bilansujących” lub „URB” 

 

a 
 
Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264771 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy, NIP: 527-243-20-41; REGON: 015716698, o kapitale zakładowym 
wynoszącym 3 771 990 842 PLN opłaconym w całości,   
reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

zwaną dalej „Operatorem Systemu Przesyłowego” lub „OSP” 

zwanymi dalej „Stronami” 
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1. DEFINICJE  

1.1. IRiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej stosowana 
przez OSP, określająca zasady funkcjonowania Rynku Usług 
Bilansujących w obszarze bilansowania gazu wysokometanowego 
grupy E oraz w obszarze bilansowania gazu zaazotowanego grupy Lw. 

1.2. IRiESP SGT – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego 
Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa 
określająca zasady funkcjonowania Rynku Usług Bilansujących w 
obszarze bilansowania gazu wysokometanowego grupy E dla 
polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa. 

1.3. Pakiet przyjęty – ilość paliwa gazowego, która zgodnie z przyjętą przez 
OSP ofertą URB (całość lub część oferty URB) powinna być w ramach 
realizacji usług systemowych dostarczona lub odebrana 
w określonych punktach przez URB. 

1.4. Pakiet dostarczony – ilość paliwa gazowego objęta pakietem 
przyjętym, do dostarczania której, lub odebrania której, w ramach 
realizacji usług systemowych przystąpił URB poprzez złożenie 
odpowiednich nominacji lub renominacji dla właściwych punktów, 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy.   

1.5. Pakiet zrealizowany – ilość paliwa gazowego, która została 
dostarczona lub odebrana przez URB w ramach realizacji usług 
systemowych w określonych punktach, ustalona na podstawie 
alokacji rozliczeniowej zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio 
w IRiESP lub IRiESP SGT. 

1.6. Dobowy Raport Usług Systemowych („DRUS”) – raport sporządzany 
przez OSP, dotyczący usług systemowych świadczonych przez URB 
w okresie jednej doby gazowej. 

1.7. Miesięczny Raport Usług Systemowych („MRUS”) – raport sporządzany 
przez OSP dotyczący usług systemowych świadczonych przez URB 
w okresie miesiąca gazowego.  

2. PRZEDMIOT UMOWY I PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

2.1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad udziału URB w rynku usług 
bilansujących OSP, w tym określenie zasad: 

2.1.1. składania ofert związanych z usługami systemowymi, 

2.1.2. przekazywania informacji w związku z realizacją usług 
systemowych,  

2.1.3. rozliczania usług systemowych. 
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2.2. Na podstawie niniejszej Umowy URB jest uprawniony do udziału w 
rynku usług bilansujących w zakresie obszaru bilansowania: 

Obszar bilansowania: Udział w RUB – TAK/NIE 

gazu wysokometanowego grupy E, 
zgodnie z postanowieniami IRiESP 

 

gazu wysokometanowego grupy E dla 
polskiego odcinka Systemu Gazociągów 
Tranzytowych Jamał-Europa, zgodnie z 
postanowieniami IRiESP SGT 

 

gazu zaazotowanego grupy Lw, zgodnie 
z postanowieniami IRiESP 

 

2.3. URB oświadcza, iż ma zawartą z OSP umowę o świadczenie usług 
przesyłania w obszarze bilansowania, o którym mowa w pkt. 2.2., która 
obowiązuje w chwili zawarcia niniejszej Umowy oraz posiada koncesję 
na obrót paliwami gazowymi wydaną na okres do dnia …………….   

2.4. URB oświadcza, iż: 

2.4.1.  został zwolniony na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z przedkładania do zatwierdzenia taryfy dla 
sprzedaży paliw gazowych w zakresie sprzedaży do 
przedsiębiorstw energetycznych nabywających paliwo gazowe 
na potrzeby wykonywania działalności w zakresie przesyłania 
paliwa gazowego, albo 

2.4.2. stosowane przez niego w ofercie ceny netto, są zgodne z 
zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą 
dla sprzedaży paliw gazowych.  

2.5. Zasady dotyczące funkcjonowania rynku usług bilansujących, w 
zakresie poszczególnych obszarów bilansowania określa odpowiednio 
IRiESP lub IRiESP SGT. 

2.6. Strony zobowiązują się do stosowania odpowiednio IRiESP lub IRiESP 
SGT. Szczegółowe zobowiązania OSP i URB określają postanowienia 
odpowiednio IRiESP lub IRiESP SGT. URB podpisując Umowę 
potwierdza, iż zapoznał się z treścią aktualnie obowiązującej 
odpowiednio IRiESP lub IRiESP SGT. W przypadku wprowadzenia do 
stosowania nowych postanowień odpowiednio IRiESP lub IRiESP SGT 
lub odpowiednio zmiany IRiESP lub zmiany IRiESP SGT, Strony przyjmują 
ją do stosowania w terminie określonym w decyzji Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki zatwierdzającej odpowiednio IRiESP lub IRiESP SGT 
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lub odpowiednio zmianę IRiESP lub zmianę IRiESP SGT, z zastrzeżeniem 
pkt. 11.3.3 Umowy. 

2.7. Wszelkie pojęcia zdefiniowane odpowiednio w IRiESP lub w IRiESP SGT 
mają to samo znaczenie w Umowie. 

2.8. Szczegółowe zasady składania nominacji i renominacji dotyczących 
usług systemowych oraz określenie ilości dostarczonych pakietów oraz 
zrealizowanych pakietów określa Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY  

3.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………….. do 
dnia ………………….. 

4. REALIZACJA USŁUG SYSTEMOWYCH 

4.1. OSP dokonuje przydziału dla URB zdolności (PZ) w WPWYOSP oraz 
w WPWEOSP. 

4.2. URB uprawniony jest do składania ofert na jedną lub wiele usług 
systemowych w trybie i na zasadach określonych odpowiednio w 
IRiESP lub IRiESP SGT. 

4.3. URB składa ofertę, określając w niej cenę netto danego pakietu bez 
podatku od towarów i usług (VAT). Do ceny pakietów zrealizowanych 
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4.4. Niezwłocznie po zakończeniu doby gazowej, dla której OSP przyjął 
ofertę URB, OSP przygotowuje DRUS, w którym podaje w szczególności 
następujące informacje: 

4.4.1. oznaczenie URB, 

4.4.2. rodzaje usług systemowych, dla których OSP przyjął ofertę URB, 

4.4.3. ceny netto, po jakich zostały zrealizowane poszczególne 
pakiety dla danej usługi systemowej, 

4.4.4. liczbę pakietów będących przedmiotem danej usługi 
systemowej, 

4.4.5. wstępnie określony na podstawie danych operatywnych zakres 
realizacji przez URB usługi systemowej w danej dobie gazowej 
obejmujący liczbę: 

4.4.5.1. pakietów przyjętych, 

4.4.5.2. pakietów dostarczonych, 
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4.4.5.3. pakietów zrealizowanych. 

4.5. Po zakończeniu miesiąca gazowego OSP ustala stan zobowiązań 
i należności dla każdego URB i przystępuje do rozliczenia przyjętych 
ofert i zrealizowanych usług systemowych zgodnie z pkt. 6 Umowy. 
W terminie dziesięciu (10) dni roboczych po zakończeniu miesiąca, nie 
później jednak niż do piętnastego (15) dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, OSP przekazuje URB MRUS 
zawierający:  

4.5.1. oznaczenie URB, 

4.5.2. rodzaje usług systemowych, dla których OSP przyjął ofertę URB, 

4.5.3. wykaz dób gazowych, dla których OSP przyjął ofertę URB, 

4.5.4. ceny netto, po jakich zostały zrealizowane poszczególne 
pakiety dla danej usługi systemowej, 

4.5.5. liczbę pakietów będących przedmiotem danej usługi 
systemowej, 

4.5.6. zakres realizacji przez URB usługi systemowej obejmujący liczbę: 

4.5.6.1. pakietów przyjętych, 

4.5.6.2. pakietów dostarczonych, 

4.5.6.3. pakietów zrealizowanych. 

5. UPOWAŻNIENIE DO UDZIELANIA INFORMACJI  

5.1. URB upoważnia OSP do przekazywania Operatorom Systemów 
Współpracujących informacji związanych z realizacją Umowy 
w zakresie określonym odpowiednio w IRiESP lub IRiESP SGT.  

6. RODZAJE OPŁAT I ZASADY ICH PŁATNOŚCI 

6.1. Wyróżnia się następujące dokumenty stanowiące podstawę 
obciążeń, które są wystawiane odrębnie dla poszczególnych 
obszarów bilansowania, wskazanych w pkt. 2.2: 

6.1.1. faktura OSP – wystawiana przez OSP z tytułu sprzedaży paliwa 
gazowego (usługi systemowe wymienione odpowiednio w pkt. 
17.1.4.2, pkt. 17.1.4.4 i pkt. 17.1.4.5 IRiESP lub w pkt. 15.1.4.2, pkt. 
15.1.4.4 i pkt. 15.1.4.5 IRiESP SGT),   

6.1.2. faktura URB – wystawiana przez URB z tytułu sprzedaży paliwa 
gazowego (usługi systemowe wymienione odpowiednio w pkt. 
17.1.4.1 oraz 17.1.4.3 IRiESP lub w pkt. 15.1.4.1 oraz 15.1.4.3 IRiESP 
SGT),   
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6.1.3. faktura korygująca – wystawiana w przypadku wystąpienia 
błędów w rozliczaniu i fakturowaniu lub w przypadku uznania 
reklamacji złożonej przez URB, 

6.1.4. nota odsetkowa – wystawiana w przypadku przekroczenia 
terminów płatności. 

6.2. Rozliczenie i fakturowanie miesięczne z tytułu realizacji Umowy. 

6.2.1. W terminie dziesięciu (10) dni roboczych od zakończenia 
miesiąca gazowego, nie później jednak niż do piętnastego (15) 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy 
rozliczenie, na podstawie MRUS, OSP wystawia URB faktury OSP 
z tytułu sprzedaży paliwa gazowego (usługi systemowe 
wymienione odpowiednio w pkt. 17.1.4.2, pkt. 17.1.4.4 i pkt. 
17.1.4.5 IRiESP lub w pkt. 15.1.4.2, pkt. 15.1.4.4 i pkt. 15.1.4.5 IRiESP 
SGT).   

6.2.2. W ciągu siedmiu (7) dni od udostępnienia MRUS w systemie SWI 
i przekazania informacji zgodnie z pkt. 6.3.1, URB wystawia 
i doręcza OSP zgodnie z pkt. 6.3.7 fakturę URB z tytułu sprzedaży 
paliwa gazowego (usługi systemowe wymienione odpowiednio 
w pkt. 17.1.4.1 i 17.1.4.3 IRiESP lub w pkt 15.1.4.1 i 15.1.4.3 IRiESP 
SGT), zgodnie z warunkami określonymi w IRiESP lub IRiESP SGT.  

6.2.3. W terminie do dziesiątego (10) dnia roboczego od daty 
sporządzenia MRUS, nie później jednak niż do piętnastego (15) 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie 
dotyczy, OSP może wystawić URB fakturę korygującą, jeżeli 
zachodzi konieczność uwzględnienia należnych opłat 
dodatkowych za poprzedni miesiąc gazowy zgodnie z 
odpowiednio pkt. 17.3.3 IRiESP lub 15.3.3 IRiESP SGT. 

6.3. Zasady przesyłania i odbioru faktur.  

6.3.1. OSP przesyła faktury płatne przez URB drogą elektroniczną, 
poprzez elektroniczny system wymiany informacji SWI, po 
wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną 
przez URB, zgodnie z pkt. 6.3.2.   

6.3.2. URB może wyrazić zgodę, iż faktury wystawiane przez OSP dla 
URB wraz z załącznikami stanowiącymi podstawę do ich 
wystawienia udostępniane będą poprzez elektroniczny system 
wymiany informacji SWI. W takim przypadku informacja 
o udostępnieniu faktur wraz z załącznikami jest przesyłana przez 
OSP pocztą elektroniczną na wskazany poniżej adres e-mail URB: 

6.3.3. adres e-mail URB: ………………………… 
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6.3.4. Zgodę, o której mowa w pkt. 6.3.2, URB przekazuje OSP na piśmie 
nie później niż na czternaście (14) dni roboczych przed końcem 
miesiąca gazowego, za który OSP ma przesłać fakturę drogą 
elektroniczną. URB może wyrazić zgodę, o której mowa w pkt. 
6.3.2 z chwilą zawarcia Umowy. 

6.3.5. Do czasu wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 6.3.2, OSP 
przesyła faktury w formie papierowej, listem poleconym lub 
dostarcza w inny, uzgodniony z URB sposób, za potwierdzeniem 
odbioru na adres URB wskazany w Umowie, według wyboru URB. 

6.3.6. Zmiana adresu e-mail wymienionego w pkt. 6.3.2 następuje za 
pisemnym powiadomieniem drugiej Strony i nie wymaga aneksu 
do Umowy. 

6.3.7. URB przesyła faktury, płatne przez OSP, listem poleconym lub 
dostarcza w inny uzgodniony sposób za potwierdzeniem 
odbioru na adres OSP wskazany w Umowie. 

6.4. Sposób i terminy płatności.  

6.4.1. Kwoty wynikające z faktur płatne są przelewem wyłącznie na 
rachunek bankowy Strony wskazany w Umowie.  

6.4.2. Kwoty wynikające z faktur wystawionych przez Strony na 
podstawie Umowy będą płatne na rachunek bankowy: 

OSP: nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 

URB: nr …………………………………………………….. 

Zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego powyżej 
będzie następowała za pisemnym powiadomieniem drugiej 
Strony dokonanym zgodnie z reprezentacją Strony i nie wymaga 
aneksu do Umowy. 

6.4.3. Płatność faktur następuje w terminie czternastu (14) dni od daty 
jej doręczenia. Doręczenie faktury, o której mowa w pkt. 6.3.2, 
następuje z chwilą wysłania przez OSP informacji o jej 
udostępnieniu w SWI na adres e-mail wskazany w pkt. 6.3.2 oraz 
otrzymania przez OSP zwrotnego potwierdzenia dostarczenia 
wiadomości e-mail automatycznie generowanego przez system 
informatyczny URB, po wpłynięciu wiadomości e-mail na serwer 
URB.  

6.4.4. W przypadku nieodebrania przez URB lub OSP faktury, o której 
mowa w pkt. 6.3.1 lub pkt. 6.3.7, przesłanej na adres URB lub OSP 
wskazany do korespondencji, fakturę uważa się za doręczoną 
po upływie czternastu (14) dni licząc od dnia złożenia w 
placówce pocztowej.  
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6.4.5. Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku 
bankowego wierzyciela. 

6.4.6. Każda płatność dokonywana przez URB będzie zaliczana na 
poczet najstarszych należności, w tym w pierwszej kolejności na 
odsetki ustawowe.  

6.5. Przekroczenie terminu płatności.  

6.5.1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych powoduje 
naliczenie odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia. 
Kwota naliczonych odsetek ustawowych będzie płatna, na 
podstawie noty odsetkowej wystawionej przez Stronę, w terminie 
czternastu (14) dni od daty doręczenia tej noty.  

6.5.2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku zapłaty 
wszystkich należności wraz z odsetkami. 

6.6. Reklamacje. 

6.6.1. Reklamacje dotyczące MRUS lub faktur, URB powinien zgłosić 
OSP niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, nie później 
jednak niż przed dniem przedawnienia roszczenia.  

6.6.2. W przypadku reklamacji faktury, która dotyczy błędów 
rachunkowych, URB jest zobowiązany do terminowej zapłaty 
prawidłowo wyliczonej i uzgodnionej z OSP kwoty. 

6.6.3. Zgłoszenie przez URB reklamacji faktury innej niż dotycząca 
błędów rachunkowych nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia 
wymagalnych należności wynikających z faktur. 

6.6.4. OSP ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu czternastu 
(14) dni od daty jej otrzymania oraz niezwłocznie poinformować 
podmiot zgłaszający reklamację o jej uwzględnieniu, 
nieuwzględnieniu lub o dalszym toku postępowania. 

6.6.5. W przypadku uznania reklamacji, OSP wystawi w ciągu siedmiu 
(7) dni od daty uznania reklamacji, skorygowany MRUS lub 
fakturę korygującą i niezwłocznie udostępni w SWI. Ewentualna 
nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności 
i rozliczona w najbliższej wystawionej fakturze, o ile URB 
w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od otrzymania 
faktury korygującej nie zażąda zwrotu nadpłaty – w takim 
przypadku zostanie ona przekazana na rachunek bankowy URB 
w terminie czternastu (14) dni od otrzymania żądania zwrotu. 

6.6.6. Zapisy pkt. 6.6.1 - 6.6.5 stosuje się odpowiednio do reklamacji 
faktur wystawianych przez URB zgodnie z pkt. 6.3.7. 
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6.7. Zaistnienie okoliczności siły wyższej w rozumieniu odpowiednio IRiESP 
lub IRiESP SGT nie zwalnia Stron z obowiązku zapłaty należności 
wynikających z niniejszej Umowy powstałych w okresie 
poprzedzającym zaistnienie tych okoliczności.  

7. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI I ICH OCHRONA 

7.1. Zakres, format, tryb oraz miejsca i terminy wymiany informacji 
pomiędzy Stronami zostały określone odpowiednio w IRiESPlub IRiESP 
SGT oraz Zasadach realizacji usług systemowych w ramach Rynku 
Usług Bilansujących (RUB) stanowiących Załącznik nr 3. 

7.2. Składanie ofert na usługi systemowe następuje drogą elektroniczną 
poprzez system SWI, przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do 
niniejszej Umowy. 

7.3. Osoba wskazana w Załączniku nr 4 do Umowy, loguje się do systemu 
SWI w celu złożenia oferty za pomocą loginu i hasła, o którym mowa 
w pkt. 7.5. Ofertę uznaje się za złożoną z chwilą jej wprowadzenia 
(zapisania) w systemie SWI. 

7.4. Potwierdzenie przyjęcia oferty przekazywane jest za pomocą poczty 
elektronicznej na następujące adresy e-mail: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

7.5. OSP przyznaje odrębnie login i hasło, dla każdej z osób wskazanych 
przez URB, które w imieniu i na rzecz URB, jako jego pełnomocnicy są 
upoważnieni do: 

7.5.1. składania i zmiany oferty, 

7.5.2. udzielania wiążących wyjaśnień w przypadku wystąpienia 
wątpliwości przy realizacji Umowy, 

7.5.3. dokonywania ustaleń z OSP, co do realizacji usług systemowych. 

7.6. Zmiana osób wymienionych w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy nie 
wymaga aneksu do Umowy i następuje za pisemnym 
powiadomieniem, poprzez oświadczenie osób uprawnionych do 
reprezentacji URB. 

7.7. Strony zobowiązują się do przekazywania wzajemnie informacji, które 
mogą mieć znaczenie do prowadzenia rozliczeń.  
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8. ZASADY POUFNOŚCI 

8.1. W czasie trwania Umowy, a także w ciągu 5 lat od jej rozwiązania lub 
wygaśnięcia, Strony zobowiązują się, z zastrzeżeniem pkt. 8.2, do 
zachowania w poufności informacji udostępnionych przez drugą 
Stronę w związku z realizacją niniejszej Umowy i zapewnienia im 
ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem lub 
utratą oraz do wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celu 
określonym niniejszą Umową.  

8.2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji 
powszechnie dostępnych oraz takich, które stały się jawne w wyniku 
działań osoby niezwiązanej ze Stronami lub zostały ujawnione na 
podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

8.3. O ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
każda ze Stron ma prawo ujawnić informacje związane z realizacją 
Umowy, bez wcześniejszej zgody drugiej Strony, organom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa do zwracania się o 
podanie takich informacji; w takim przypadku Strona powinna 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zaistniałym fakcie i 
przekazać jej kopię wezwania do udzielenia informacji. 

8.4. Zagregowane informacje przygotowane na podstawie ofert URB są 
publikowane na stronie internetowej w zakresie wynikającym 
z przepisów prawa lub odpowiednio IRiESP lub IRiESP SGT.  

8.5. Szczególnej ochronie podlegają informacje niejawne w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. 
U. z 2010, nr 182 poz. 1228 z późn. zm.). Informacje niejawne będą 
wytwarzane i udostępniane wyłącznie na zasadach wynikających z 
ustawy o ochronie informacji niejawnych, w szczególności będą 
wytwarzane w sposób gwarantujący ich odpowiednią ochronę przez 
osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

8.6. W czasie trwania Umowy, a także w ciągu 5 lat od jej rozwiązania lub 
wygaśnięcia Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej 
tajemnicy wszelkich informacji przekazanych przez drugą Stronę, z 
zastrzeżeniem pkt. 8.3 i 8.4, oraz nieujawnionych do wiadomości 
publicznej, w tym treści niniejszej Umowy, z którymi zapoznały się w 
związku lub przy okazji wykonania niniejszej Umowy oraz do ich 
wykorzystania wyłącznie w celu jej prawidłowej realizacji. 

8.7. Strony zobowiązują się w szczególności do: 

8.7.1. posługiwania się wszelkimi informacjami uzyskanymi od drugiej 
Strony wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy oraz 
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zadań nałożonych na OSP przepisami prawa lub odpowiednio 
IRiESP lub IRiESP SGT, 

8.7.2. nieprzekazywania, nieujawniania, niewykorzystywania i 
nieoferowania do zbycia informacji uzyskanej od drugiej Strony. 

8.8. W przypadku naruszenia przez Stronę zasad poufności, o których 
mowa w niniejszym pkt. 8, Strona ta zapłaci karę umowną w wysokości 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek 
takiego naruszenia. 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

9.1. Każda ze Stron będzie ponosić odpowiedzialność jak za własne 
działania lub zaniechania, za działania lub zaniechania osób, 
z których pomocą zobowiązanie wykonuje lub którym zobowiązanie 
powierza. 

9.2. Strona ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy, chyba że nastąpiło to bez jej winy. 

9.3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy spowodowanego działaniem 
siły wyższej w rozumieniu IRiESP, z zastrzeżeniem pkt. 6.7. 

9.4. Strona powołująca się na okoliczność siły wyższej jest zobowiązana 
w najszybszym możliwym terminie, zawiadomić drugą Stronę 
o zaistnieniu okoliczności siły wyższej, przedstawiając odpowiednie 
dowody potwierdzające jej wystąpienie. 

9.5. Po ustaniu siły wyższej, każda ze Stron bez dodatkowego wezwania 
w najszybszym możliwym terminie, przystąpi do wykonywania 
zobowiązań wynikających z Umowy. 

9.6. Jeżeli pomiędzy Stronami wyniknie spór dotyczący Umowy, w tym 
wystawianych przez Strony faktur, Strony dołożą starań w celu 
szybkiego rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny w drodze 
negocjacji. 

9.7. 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.  

10. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY  

10.1. Przeniesienie ogółu lub części praw i obowiązków przysługujących na 
podstawie niniejszej Umowy na osobę trzecią, wymaga każdorazowo 
zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie.  
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11. ROZWIĄZANIE UMOWY  

11.1. Umowa ulega rozwiązaniu:  

11.1.1. z dniem zakończenia obowiązywania Umowy, 

11.1.2. za pisemnym porozumieniem stron, 

11.1.3. z dniem wygaśnięcia wymaganych prawem koncesji na 
prowadzenie działalności objętej Umową lub decyzji 
o wyznaczeniu operatorem z powodu upływu terminu jej 
ważności, jeśli nie nastąpiło przedłużenie ważności koncesji, albo 
jeśli strona lub jej następca prawny nie uzyskał nowej koncesji 
umożliwiającej dalszą realizację Umowy, 

11.1.4. z dniem upływu terminu określonego w decyzji Prezesa URE 
nakazującej stronie prowadzenie dalszej działalności pomimo 
wygaśnięcia koncesji, 

11.1.5. z dniem cofnięcia przez Prezesa URE koncesji albo decyzji 
dotyczącej działalności związanej z realizacją Umowy, 

11.1.6. z upływem terminu wypowiedzenia Umowy, 

11.1.7. z dniem rozwiązania umowy o świadczenie usług przesyłania, 
którą URB zawarł z OSP. 

11.2. Strona, której dotyczą okoliczności opisane w pkt. 11.1.3 – 11.1.5, 
zobowiązana jest poinformować drugą Stronę na piśmie, z co najmniej 
czternastodniowym (14) wyprzedzeniem, o terminie, w którym Umowa 
ulegnie rozwiązaniu.  

11.3. URB uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia: 

11.3.1. w przypadku naruszenia przez OSP istotnych postanowień IRiESP 
lub Umowy i nieusunięcia tego naruszenia w odpowiednim 
terminie, 

11.3.2. gdy OSP zalega z zapłatą co najmniej miesiąc po upływie 
terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia 
na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia 
dodatkowego, co najmniej dwutygodniowego terminu do 
zapłaty zaległych i bieżących należności, a OSP nie uiścił 
wszystkich bieżących i zaległych należności w ciągu kolejnych 
trzydziestu (30) dni po upływie wyznaczonego terminu, 

11.3.3. w przypadku wprowadzenia przez OSP zmian odpowiednio w 
IRiESP lub IRiESP SGT, zatwierdzonych decyzją Prezesa URE. 
Wypowiedzenie może zostać złożone najpóźniej w dniu wejścia 
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w życie nowych lub zmienionych zapisów odpowiednio IRiESP 
lub IRiESP SGT. W okresie wypowiedzenia Umowy do URB, który 
dokonał wypowiedzenia, stosuje się obowiązującą wersję 
odpowiednio IRiESP lub IRiESP SGT. 

11.4. OSP uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku:  

11.4.1. naruszenia przez URB istotnych postanowień odpowiednio IRiESP 
lub IRiESP SGT, lub Umowy i nie usunięcia tego naruszenia w 
odpowiednim terminie, 

11.4.2. gdy URB zalega z zapłatą co najmniej miesiąc po upływie 
terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia 
na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia 
dodatkowego, co najmniej dwutygodniowego terminu do 
zapłaty zaległych i bieżących należności, a URB nie uiścił 
wszystkich bieżących i zaległych należności w ciągu kolejnych 
trzydziestu (30) dni po upływie wyznaczonego terminu. 

11.5. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy bez 
podania przyczyn z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu 
wypowiedzenia. 

11.6. Stronie nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, jeżeli przyczyny 
stanowiące podstawę jej wypowiedzenia były następstwem działania 
siły wyższej w rozumieniu odpowiednio IRiESP lub IRiESP SGT, 
z zastrzeżeniem pkt. 11.7. 

11.7. Jeżeli okoliczności siły wyższej w rozumieniu odpowiednio IRiESP lub 
IRiESP SGT lub usunięcie skutków wystąpienia siły wyższej w rozumieniu 
odpowiednio IRiESP lub IRiESP SGT będzie trwało ponad sześćdziesiąt 
(60) dni, każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w 
trybie natychmiastowym. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być zgodnie z 
nim interpretowana. 

12.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się odpowiednio 
postanowienia IRiESP lub IRiESP SGT oraz umowy o świadczenie usług 
przesyłania zawartej przez URB z OSP. 

12.3. Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy 
zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, 
pozostała część Umowy pozostanie w mocy. W przypadku 
postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne, Strony 
podejmą negocjacje w dobrej wierze, w celu zastąpienia takich 
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postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które 
będą ważne i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne 
intencje Stron. 

12.4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 6.3.4, pkt. 6.4.2 oraz 
pkt. 7.6. Niniejsze postanowienia nie dotyczą zmian odpowiednio 
IRiESP lub IRiESP SGT, które wiążą Strony w terminie wprowadzenia ich 
do stosowania.  

12.5. Z zastrzeżeniem pkt. 6.3.1, pkt. 6.4.3, pkt. 7.2 oraz pkt. 7.4, 
korespondencja związana z Umową będzie doręczana listem 
poleconym, przesyłką kurierską lub przez posłańca, za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. Strony ustalają czternastodniowy (14) termin 
odpowiedzi na oficjalną korespondencję. Korespondencję wysłaną 
listem poleconym uważa się za doręczoną zgodnie z art. 139 ustawą 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 
z późn. zm.).   

12.6. Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch (2) 
jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY 

Załącznik nr 1 Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: 

 odpisu z rejestru przedsiębiorców OSP;  

 pełnomocnictwa potwierdzającego prawo osób 
podpisujących Umowę do reprezentowania 
i zaciągania zobowiązań. 

Załącznik nr 2 Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem 
kopie: 

 odpisu z rejestru przedsiębiorców URB; 

 pełnomocnictwa potwierdzającego prawo osób 
podpisujących Umowę do reprezentowania 
i zaciągania zobowiązań; 

 odpisu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
koncesji URB na obrót paliwami gazowymi i na obrót 
gazem ziemnym z zagranicą*.  

Załącznik nr 3 Zasady realizacji usług systemowych w ramach Rynku Usług 
Bilansujących (RUB). 

Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych do składania przez URB ofert 
oraz wykaz osób upoważnionych do przekazywania 
informacji w zakresie realizacji Umowy. 

Podpisy Stron 

OSP Uczestnik Rynku Bilansującego 

Data Data 

 

 

 

                                                 

*Załączenie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą wymagane jest od podmiotu 
posiadającego siedzibę poza terytorium Polski. 


