UMOWA PRZESYŁOWA
Nr ……………/UP/…………………/ZUP
zawarta w dniu ……………………………………….w Warszawie, pomiędzy:
…………………………………
z
siedzibą
w
…………………………….wpisaną
do
………………………………..pod
numerem……………………
prowadzonego
przez
…………………………………………………., numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku
od towarów i usług (NIP) ………………………………..., REGON ………………, o kapitale
zakładowym wynoszącym ………………………………………………….,
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Zleceniodawcą Usługi Przesyłania” lub „ZUP”
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 Gazociągów Tranzytowych” lub „OSGT”
zwane dalej „Stronami”

1.
1.1.

PRZEDMIOT UMOWY I PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON
Przedmiotem umowy przesyłowej (dalej: „Umowa”) są usługi świadczone przez OSGT
na rzecz ZUP obejmujące:
1.1.1.

prawo do korzystania z systemu przesyłowego w zakresie przydzielonej
przepustowości (PP), określonej w załączniku nr 3 do Umowy,

1.1.2.

usługi przesyłania paliwa gazowego w SGT w zakresie przydzielonej zdolności (PZ)
określonej w załączniku nr 3 do Umowy,

1.1.3.

bilansowanie ilości paliwa gazowego dostarczonego i pobranego z SGT.

1.2.

Strony zobowiązują się do stosowania aktualnie obowiązującej Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych
Jamał-Europa (dalej: „IRiESP SGT”), Ogólnych Warunków Umowy Przesyłowej (dalej:
„OWU”) oraz Taryfy SGT. Szczegółowe zobowiązania OSGT i ZUP określają
postanowienia IRiESP SGT, OWU i Taryfy SGT. ZUP, podpisując Umowę, potwierdza, iż
zapoznał się z treścią aktualnie obowiązującej IRiESP SGT, OWU oraz Taryfy SGT.
Aktualnie obowiązująca IRiESP SGT, OWU i Taryfa SGT są publikowane przez OSGT na
stronie internetowej OSGT. Wprowadzenie do stosowania nowej treści IRiESP SGT oraz
Taryfy SGT następuje w trybie określonym w Ustawie Prawo energetyczne.
Wprowadzenie do stosowania nowej treści OWU następuje w trybie określonym
w OWU.

1.3.

Wszelkie sformułowania zdefiniowane w IRiESP SGT mają to samo znaczenie
w Umowie.

2.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

2.1.

Umowa wchodzi w życie z dniem ……………………….. .

2.2.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.3.

Rozpoczęcie świadczenia przez OSGT usług nastąpi w dniu określonym przez OSGT
w przydziale przepustowości (PP) lub przydziale zdolności (PZ).

3.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI I ICH OCHRONA

3.1.

Zakres, format, tryb oraz miejsca i terminy wymiany informacji pomiędzy Stronami
zostały określone w IRiESP SGT.

3.2.

W składanych nominacjach, w tym w nominacjach składanych przez Giełdę Gazu
w imieniu i na rzecz ZUP, należy wskazać:
Nr kod Umowy: …………………………
kod ZUP:

…………………………

kod EIC:

…………………………
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3.3.

Kwoty wynikające z faktur wystawionych przez Strony na podstawie Umowy będą
płatne na rachunek bankowy:
OSGT: nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001
ZUP: nr ……………………………………………………..

3.4.

Kwota Zabezpieczenia Finansowego w formie depozytu pieniężnego, o którym mowa
w OWU, będzie płatna na rachunek bankowy OSP nr 94 1140 1977 0000 5803 0100 1031.

3.5.

Zmiany numerów rachunków bankowych wskazanych w pkt. 3.3 i 3.4 będą
następowały za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony przez osoby wskazane
odpowiednio w pkt. 3.10 i 3.11 i nie będą wymagały aneksu do Umowy.

3.6.

Strony zobowiązują się do przekazywania wzajemnie informacji, które mogą mieć
znaczenie dla prowadzenia ruchu, planowania rozwoju SGT i jej eksploatacji oraz
informacji niezbędnych do prowadzenia rozliczeń.

3.7.

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zdarzeniach
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób, funkcjonowanie urządzeń, instalacji
i sieci każdej ze Stron.

3.8.

Informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy
podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami IRiESP SGT.

3.9.

Strona przekazująca informacje faksem jest zobowiązana do posiadania raportu
transmisji jako dowodu nadania faksu.

3.10. W imieniu OSGT, osobami upoważnionymi do przekazywania informacji dotyczących
realizacji Umowy, w tym do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją
Umowy bez prawa wprowadzania zmian do Umowy, są (każda z poniższych osób
samodzielnie, we wskazanym zakresie):
− Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu,
− Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Pionu Finansowego,
w zakresie reklamacji dotyczących rozliczeń,
− Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Pionu Krajowa Dyspozycja Gazu,
− każdy z Pracowników Centralnej Dyspozycji Gazu,
w zakresie informacji przesyłanych pocztą elektroniczną dotyczących ograniczeń
systemowych.
3.11. W imieniu ZUP, osobami upoważnionymi do przekazywania informacji dotyczących
realizacji Umowy, w tym do składania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją
Umowy, bez prawa wprowadzania zmian do Umowy, są:
− ______________________________________________________________________________
− ______________________________________________________________________________
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3.12. Adresem e-mail Użytkownika Systemu właściwym do przesłania faktury jest wyłącznie:
− ______________________________________________________________________________
3.13. ZUP przesyła fakturę na adres e-mail: faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl.
3.14. Zmiana osób wymienionych w pkt. 3.10 i pkt. 3.11, jak również adresu e-mail, o którym
mowa w pkt. 3.12 lub w pkt. 3.13, będzie następowała za pisemnym powiadomieniem
drugiej Strony dokonanym zgodnie z reprezentacją Strony i nie będzie wymagała
aneksu do Umowy.
3.15. Dane do kontaktu zawarte są w SWI. Zmianę danych do kontaktu uważa się za
dokonaną z chwilą udostępnienia przez ZUP lub OSP nowych danych w SWI.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.

Umowa podlega i powinna być interpretowana zgodnie z prawem polskim.

4.2.

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
postanowień, o ile to możliwe, postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne
i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.

4.3.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności. Niniejsze postanowienie nie dotyczy:
4.3.1.

zmian IRiESP SGT, OWU lub Taryfy SGT, które wiążą Strony w terminie
wprowadzenia ich do stosowania, oraz

4.3.2.

postanowień pkt. 3.5, pkt. 3.14, pkt. 4.4 oraz pkt. 4.6.

4.4.

Zawarcie lub zmiana załącznika nr 3 (PP/PZ) nie wymaga formy pisemnej i następuje
poprzez udostępnienie przez OSGT w SWI ZUP nowej treści załącznika nr 3 (PP/PZ)
zgodnie z postanowieniami IRiESP SGT. Zmianę treści załącznika nr 3 (PP/PZ) uważa się
za dokonaną z chwilą udostępnienia przez OSGT nowego brzmienia załącznika nr 3
(PP/PZ) w SWI.

4.5.

Z zastrzeżeniem postanowień OWU w zakresie zasad przesyłania i odbioru faktur,
korespondencja związana z Umową będzie doręczana listem poleconym, przesyłką
kurierską lub przez posłańca, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:
OSGT:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
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ZUP:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4.6.

Zmiany adresów wskazanych w pkt. 4.5 będą następowały za pisemnym
powiadomieniem drugiej Strony dokonanym przez osoby wskazane w pkt. 3.10 lub 3.11
i nie będą wymagały aneksu do Umowy.

4.7.

Strony ustalają czternastodniowy (14) termin odpowiedzi na oficjalną korespondencję.
Korespondencję wysłaną listem poleconym uważa się za doręczoną zgodnie z art. 139
ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

4.8.

Umowa została sporządzona w języku polskim, w dwóch (2) jednobrzmiących
egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. OSGT może sporządzić Umowę
dodatkowo również w języku angielskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską
i angielską wersją Umowy, Strony wiąże Umowa sporządzona w języku polskim.

Strona 5 z 6

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
•

odpisu z rejestru przedsiębiorców OSGT;

•

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

Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
•

odpisu z rejestru przedsiębiorców ZUP;

•

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

•

decyzji o nadaniu numeru REGON, chyba, że numer REGON wynika
z odpisu z rejestru przedsiębiorców;

•

decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej do celów
podatku od towarów i usług (NIP), chyba, że numer NIP wynika
z odpisu rejestru przedsiębiorców;

•

Odpis poświadczonej za zgodność z oryginałem koncesji ZUP albo
oświadczenie
podpisane
przez
osoby
uprawnione
do
reprezentowania ZUP iż działalność wykonywana przez ZUP nie
wymaga koncesji przewidzianej Ustawą Prawo energetyczne.

PP/PZ, (włączony do Umowy po dokonaniu na rzecz ZUP przydziału
przepustowości i zdolności (PP/PZ)).

Podpisy Stron
OSGT

ZUP
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