Załącznik nr 4
do Umowy ramowej w sprawie świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych („Umowy
ramowej”)
nr………………………….z dnia………………………………

Postanowienia, które ZUD jest zobowiązany wprowadzić do umów kompleksowych
zawieranych z Odbiorcami ZUD
1.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, ZUD zobowiązuje się do zobowiązania Odbiorców
ZUD do podejmowania działań umożliwiających OSD świadczenia Usług dystrybucji na
rzecz ZUD lub powstrzymania się od działań uniemożliwiających świadczenie przez
OSD Usług dystrybucji na rzecz ZUD.

2.

ZUD zobowiązuje się do poinformowania Odbiorców ZUD o ich obowiązkach
określonych w obowiązującej IRiESD, a także o obowiązkach wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.

3.

W celu umożliwienia OSD realizacji Usługi dystrybucji, ZUD wprowadzi do umów
kompleksowych zawieranych z Odbiorcami ZUD postanowienia zobowiązujące
Odbiorców ZUD do:
a) przekazywania OSD informacji o stwarzaniu przez instalację wewnętrzną lub
urządzenia Odbiorcy ZUD zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska;
b) niepodejmowania

działań,

które

mogłyby

zdestabilizować

pracę

Systemu

dystrybucyjnego;
c) niezwłocznego informowania OSD o awarii Układu pomiarowego lub Systemu
telemetrii, a także o stwierdzonych przerwach i innych zakłóceniach w dostarczaniu
i odbiorze Paliwa gazowego;
d) wykonywania i przekazywania OSD alokacji, na zasadach określonych w IRiESD, w
przypadku gdy do Punktu wyjścia tego Odbiorcy Paliwo gazowe jest dostarczane
przez więcej niż jednego sprzedawcę;

e) poniesienia kosztów sprawdzenia działania Układu pomiarowego zainstalowanego u
Odbiorcy ZUD oraz kosztów badania laboratoryjnego Układu pomiarowego, w tym
jego demontażu oraz montażu w przypadku, kiedy na żądanie Odbiorcy ZUD, w
wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu
Układu pomiarowego;
f)

zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Układu pomiarowego lub
szafki gazowej, niedokonywania w nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem
włącznie) oraz pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty Układu pomiarowego lub szafki gazowej, chyba, że nastąpiło
to z przyczyn, za które Odbiorca ZUD nie ponosi odpowiedzialności;

g) zabezpieczenia

przed zniszczeniem,

uszkodzeniem

lub

zerwaniem

plomb

znajdujących się przy Układzie pomiarowym;
h) nienaruszania plomb znajdujących się przy Układzie pomiarowym;
i)

przekazywania ZUD danych niezbędnych do ustalenia czy Odbiorca ZUD jest
odbiorcą chronionym.

4.

ZUD wprowadzi do umów kompleksowych, które zawiera z Odbiorcami ZUD,
postanowienia zobowiązujące tych odbiorców do zapewnienia pracownikom OSD lub
innym upoważnionym osobom dostępu do Układu pomiarowego oraz należących do
OSD sieci, instalacji lub urządzeń gazowych, jeżeli znajdują się one na terenie
nieruchomości Odbiorcy, w celu:
a) zamontowania Układu pomiarowego, w tym zamontowania Systemu telemetrii,
b) przeprowadzenia

niezbędnych

prac

eksploatacyjnych,

modernizacyjnych,

naprawczych lub zabezpieczających Układu pomiarowego, Systemu telemetrii lub
urządzeń, instalacji lub sieci Odbiorcy ZUD, a także wykonania legalizacji Układu
pomiarowego,
c) bieżącej eksploatacji Układu pomiarowego lub Systemu telemetrii,
d) wykonania odczytu Układu pomiarowego,

e) przeprowadzenia kontroli, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), przy
czym w przypadku przeprowadzenia kontroli Odbiorca ZUD powinien zostać
zobowiązany także do udostępnienia wewnętrznej instalacji gazowej oraz swoich
urządzeń gazowych,
f)

wstrzymania dostarczania Paliw gazowych na zasadach określonych w Umowie lub
obowiązujących przepisach prawa,

g) zdemontowania

zainstalowanego

u

Odbiorcy

ZUD

Układu

pomiarowego,

w przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub
rozwiązania, z jakiejkolwiek przyczyny umowy kompleksowej, a także jego wydania
przedstawicielom OSD lub innym upoważnionym przez OSD osobom, jeżeli Układ
pomiarowy nie stanowi własności ZUD lub Odbiorcy ZUD.
5.

ZUD umożliwi Odbiorcy ZUD wybór sprzedawcy rezerwowego oraz upoważnienie OSD
do zawarcia, w imieniu i na rzecz Odbiorcy ZUD, umowy sprzedaży rezerwowej na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

6.

ZUD zobowiązany jest wprowadzić w ramach Umowy kompleksowej postanowienia, w
których Odbiorca określi rodzaj wykonywanej przez niego działalności, a także wskaże
inne dane niezbędne do opracowania przez OSD planów wprowadzania ograniczeń.

