
ZAŁĄCZNIK NR 3  

  

DO UMOWY NR ………………… 

O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO  

  

Warunki dostarczania i odbioru Paliwa gazowego w punktach wyjścia obowiązujące w  

Umowach kompleksowych  

  

1. ZUD w zawieranych umowach kompleksowych z Odbiorcami umieści odpowiednie 
postanowienia umożliwiające OSDw świadczenie usług Dystrybucji Paliwa gazowego do 
Odbiorców, tj.:  

1) wskaże prawa i obowiązki Odbiorców wynikające z zapisów aktualnej Instrukcji Ruchu i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz Taryfy OSDw;  

2) uzyska zgody Odbiorców na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez 
OSDw w związku z wykonywaniem przez OSDw odczytów Układów pomiarowych, a 
także kontrolą, modernizacją lub demontażem tych układów;  

3) zobowiąże Odbiorców do umożliwienia pracownikom OSDw lub upoważnionym 
przedstawicielom OSDw, przeprowadzenie kontroli Układów pomiarowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa;  

4) wskaże, że prawo własności do Układów pomiarowych oraz systemów telemetrycznych 
zamontowanych u Odbiorców przysługuje OSDw, chyba że własność ww. układów lub 
systemów przysługuje Odbiorcy, ZUD lub innym podmiotom;  

5) wprowadzi postanowienia uprawniające OSDw do zainstalowania układów  i systemów 
telemetrii;  

6) określi termin rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego przez Odbiorcę, w tym termin 
zainstalowania przez OSDw Układu pomiarowego;  

7) zobowiąże Odbiorców do zapewnienia pracownikom OSDw lub upoważnionym 
przedstawicielom OSDw:  

a) dostępu do Układów pomiarowych oraz instalacji gazowych (w tym instalacji 
za stan których odpowiadają Odbiorcy lub właściciele budynków) i urządzeń 
gazowych – w celu kontroli przestrzegania przez Odbiorców postanowień 
Umowy kompleksowej lub IRiESD,   

b) dostępu do Układów pomiarowych – w celu kontroli prawidłowości 
rozliczeń oraz wykonania odczytów, w tym odczytów na zlecenie ZUD,  

c) dostępu do Układów pomiarowych, urządzeń do telemetrycznego 
przekazywania danych i elementów sieci gazowej znajdujących się na 
terenach należących do Odbiorców - w celu wykonywania niezbędnych prac 
eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych,  
zabezpieczających, a także legalizacji Układów pomiarowych,  

d) dostępu do Układów pomiarowych oraz urządzeń gazowych – w celu 
zdemontowania zainstalowanych na terenach należących do Odbiorców 
Układów pomiarowych, w przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa 
gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania, z jakiejkolwiek przyczyny, 
Umowy kompleksowej;   
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8) zobowiąże Odbiorców do wydania pracownikom OSDw lub upoważnionym 
przedstawicielom OSDw Układów pomiarowych, jeżeli stanowią one własność OSDw, w 
przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania, 
z jakiejkolwiek przyczyny, Umowy kompleksowej;  

9) zobowiąże Odbiorców do poniesienia kosztów sprawdzenia działania Układów 
pomiarowych zainstalowanych u Odbiorców oraz kosztów badania laboratoryjnego 
Układów pomiarowych, w tym ich demontażu oraz montażu,  w przypadku gdy w wyniku 
badań laboratoryjnych przeprowadzonych na zlecenie Odbiorców nie stwierdzono 
nieprawidłowości w działaniu Układów pomiarowych;  

10) zobowiąże Odbiorców do zabezpieczenia przed zniszczeniem  lub uszkodzeniem Układów 
pomiarowych, szafek gazowych lub układów redukcji Paliwa gazowego, a także do 
niedokonywania w nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem włącznie), oraz pokrycia w 
pełnej wysokości strat wynikających z ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, chyba, że 
nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorcy nie ponoszą odpowiedzialności;  

11) zobowiąże Odbiorców do zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
zerwaniem wszelkich plomb znajdujących się na lub przy Układach pomiarowych, a także 
innych plomb założonych przez producenta Układów pomiarowych, ZUD lub inny 
uprawniony podmiot.  

12) zobowiąże Odbiorców do niezwłocznego informowania OSDw o zauważonych wadach lub 
usterkach Układów pomiarowych, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w 
dostarczaniu i odbiorze Paliwa gazowego.  

13) poinformuje Odbiorców o możliwości wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa 
gazowego przez OSDw, w przypadkach określonych  w IRiESD, tj. w szczególności w 
przypadkach:  

a) nieuregulowania przez Odbiorcę należności wynikających z Umowy kompleksowej,  

b) wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze Paliwa gazowego,  

c) gdy instalacja gazowa znajdująca się za punktem wyjścia z systemu dystrybucyjnego 
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,  

d) gdy nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych,  

e) gdy OSDw prowadzi prace remontowe lub modernizacyjne;  

14) określi, uzgodniony z Odbiorcami, okres po upływie którego możliwe będzie wstrzymanie 
lub ograniczenie dostaw Paliwa gazowego do Odbiorców,  w sytuacji gdy niezwłoczne 
wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania tego paliwa mogłoby powodować zagrożenie 
bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, bądź uszkodzenie lub zniszczenie 
obiektów technologicznych Odbiorców.   
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