
Załącznik nr 3 do Umowy ramowej 

UMOWA WYKONAWCZA 

(dotycząca Punktu wyjścia o Mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h) 

nr …………………….. 

 
Umowa ramowa: 

Numer  

z dnia:  

Zleceniodawca Usług Dystrybucji (ZUD): 
Nazwa/ imię i nazwisko  

 

Adres:  

 

NIP/PESEL  

REGON**  

KRS**  

Adres do korespondencji:  

 

Punkt wyjścia: 
Numer ID punktu wyjścia:  

Numer układu pomiarowego  

Adres:  

 

Dane Odbiorcy: 
Nazwa/imię i nazwisko  

 

Adres:  

 

NIP  

REGON  

KRS  

Adres do korespondencji:  

 

Odbiorca w gospodarstwie 

domowym*: 

TAK/NIE 

Rodzaj wykonywanej 

działalności**: 

 

Odbiorca chroniony*: TAK/NIE 

Podstawa prawna kwalifikacji 

odbiorcy jako chronionego** 

 

Odbiorca wrażliwy* TAK/NIE 

Parametry usługi dystrybucyjnej: 

Moc umowna:  Ilość roczna (kWh)  

Ilości miesięczne: 



Styczeń  Luty   Marzec  

kwiecień  Maj  Czerwiec  

Lipiec  Sierpień  Wrzesień  

Październik  Listopad  Grudzień  

Procedura zawarcia Umowy wykonawczej 

Zmiany sprzedawcy*: TAK/NIE Nowy punkt wyjścia TAK/NIE 

Dotychczasowy sprzedawca**:  

Terminy 

Termin rozpoczęcia świadczenia usługi:  

Termin zakończenia świadczenia usługi:  

Oświadczenia ZUD: 

1. ZUD oświadcza, że: 
a) jest lub będzie najpóźniej w terminie rozpoczęcia świadczenia Usług dystrybucji: 

− stroną umowy o świadczenie usług przesyłania zawartej z operatorem systemu przesyłowego (OSP) oraz dysponuje 
lub będzie dysponował Przydziałem Zdolności (PZ), przyznanym zgodnie z postanowieniami IRiESP, w zakresie 
niezbędnym dla realizacji niniejszej Umowy wykonawczej, oraz 

− stroną umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z operatorem systemu dystrybucyjnego współpracującego 
(OSDW) zasilającego System dystrybucyjny OSD oraz dysponuje lub będzie dysponował PZDW w punkcie wyjścia 
z systemu dystrybucyjnego OSDW do Systemu dystrybucyjnego OSD, przyznanym zgodnie z postanowieniami 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDW, w zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej Umowy 
wykonawczej.  

b) jest upoważniony przez Odbiorcę ZUD do poinformowania OSD o dniu rozpoczęcia sprzedaży w ramach procedury 
sprzedawcy, a także, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą została rozwiązania najpóźniej z dniem 
poprzedzający dzień rozpoczęcia realizacji Umowy wykonawczej***; 

c) jest świadomy, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą 
w przepisach prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec OSD. 

 

* * * 

Wypełnia Avrio Media sp. z o.o. (OSD): 

Data wpływu wniosku:  Numer wniosku:  

Zwarcie  

Umowy wykonawczej* 

TAK/NIE Data zawarcia Umowy 

wykonawczej 

 

 

Parametry usługi dystrybucyjnej: 

Grupa taryfowa:  Moc przyłączeniowa  

Uwagi:  

 

Uwaga: 

1. W przypadku zmiany danych Odbiorcy ZUD, ZUD jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania do OSD 
zaktualizowanych danych Odbiorcy ZUD; 

2. W przypadku gdy termin rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia Usług dystrybucji przez OSD przypadnie w trakcie 
trwania Roku gazowego, roczna ilość Paliwa gazowego ulega zmniejszeniu dla tego Roku gazowego do wielkości 
proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania Umowy wykonawczej w trakcie tego Roku gazowego.  

3. W przypadku gdy termin rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia Usług dystrybucji przez OSD przypadnie w trakcie 
trwania Miesiąca gazowego, miesięczna ilość Paliwa gazowego ulega zmniejszeniu dla tego miesiąca do wielkości 
proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania Umowy wykonawczej w trakcie tego miesiąca. 

 

 
______________________________________ 

ZUD 
 

_________________________________________ 
OSD 

 
* wybrać jedną ze wskazanych opcji; 
**wypełnić wyłącznie jeśli dotyczy wniosku; 
***skreślić jeśli nie dotyczy.

 


