UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI
/OSD-POB/
NR .........../PGED/POB/2014

zawarta w dniu ................................. r. w Lublinie pomiędzy
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, o numerze NIP:
9462593855, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343124, kapitał zakładowy
9 729 424 160,00zł w całości opłacony, reprezentowana przez:

1) ...............................................................................................,
2) ...............................................................................................,
/imię i nazwisko osoby reprezentującej - stanowisko służbowe/

zwana w dalszej części umowy „Operatorem Systemu Dystrybucyjnego” lub w skrócie „OSD”
a
.........................................................................................................................................................................................................
/pełna nazwa przedsiębiorcy/
............................................................................................................................. ............................................................................
/dokładny adres siedziby przedsiębiorcy – ulica, nr, miasto i kod/
…......................................................................................................................... ............................................................................
/imiona i nazwiska wspólników oraz adresy ich zamieszkania/

...................................................................................................................... ...................................................................................
wpisanym do: Krajowego Rejestru Sądowego / ewidencji działalności gospodarczej ..................................................................
................................................................................................................. ........................................................................................
/oznaczenie organu rejestrowego i nr, pod którym jest wpisany przedsiębiorca/

REGON .................................................................................., NIP .......................................................................................,
z kapitałem zakładowym: ……………….………. PLN i wpłaconym w całości 1,
nr tel. ............................................, fax .............................................., e -mail ...........................................................................
nazwa banku i nr konta bankowego ............................................................................................ .......................................
adres do korespondencji ..................................................................................................... ................................
/miejscowość, kod, ulica, nr/

reprezentowanym przez:
1) ..................................................... - ..........................................,
2) ..................................................... - ..........................................,
/imię i nazwisko osoby reprezentującej - stanowisko służbowe/

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie” lub w skrócie „POB”.

§1
1.

Operator Systemu Dystrybucyjnego oświadcza, iż posiada zawartą z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Operator
SA (zwanymi dalej „OSP”) umowę nr UPE/OSD/PGED/2010 o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
zawartą w dniu 13 stycznia 2011r.

2.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie oświadcza, iż w dniu ........................... r. podpisał z Operatorem Systemu
Przesyłowego umowę o świadczenie usług przesyłania nr ................................................, obowiązującą na czas
..........................., umożliwiającą mu uczestnictwo w Rynku Bilansującym oraz posiada kod identyfikacyjny
.................................. nadany mu przez Operatora Systemu Przesyłowego.
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3.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie oświadcza, iż rozpoczął działalność na Rynku Bilansującym z dniem
............................. roku.

4.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie oświadcza, że jest dysponentem Jednostek Grafikowych Rynku
Bilansującego: ..................................... (nazwy jednostki grafikowych) o kodzie identyfikacyjnym na Rynku
Bilansującym .................................. oraz kodzie Operatora Rynku ........................................... (kody identyfikacyjne
OSP). Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego wchodzące w skład Jednostek Grafikowych będące w
dyspozycji POB i powiązanych z obszarem OSD wyszczególnione są w umowie o której mowa w§1 pkt. 1.

5.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie oświadcza, iż pełni funkcje bilansowania handlowego dla Sprzedawców
i URD typu wytwórca których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku rozwiązania
którejkolwiek z umów lub zawarcia kolejnych ze Sprzedawcami lub URD typu wytwórca, POB dokona niezwłocznego
zgłoszenia do OSD zmian w ww. wykazie. Zasady przejmowania podmiotów (Sprzedawców i URD typu wytwórcy)
przez POB określone są w IRiESD

6.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie oświadcza, iż posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze
................................................................, ważną do .................................... r.

7.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie pełni jednocześnie rolę Operatora Handlowo-Technicznego/wskazuje
Operatora Handlowo-Technicznego1. Zakres umocowania Operatora Handlowo – Technicznego oraz wykaz i dane
teleadresowe osób upoważnionych do występowania w imieniu i na rzecz POB określa Załącznik nr 2.

8.

Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków niniejszej umowy stanowią w szczególności:
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 roku nr 89, poz. 625 z późniejszymi
zmianami),
b) przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
c) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zwana dalej także IRiESD,
d) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, w zakresie wynikającym z zapisów IRiESD,
e) Kodeks Cywilny.

9.

Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście niniejszej umowy oraz w załącznikach do niej, o ile nie zostały odrębnie
zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach powołanych w ust. 8.
§2

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez OSD na rzecz POB usług dystrybucji, w tym:
a) umożliwienie POB realizacji funkcji bilansowania handlowego dla Sprzedawców oraz URDw przyłączonych do
sieci OSD lub przyłączonych do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSDn), którego sieć dystrybucyjna
nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową a jest połączona bezpośrednio lub pośrednio z siecią
OSD,
b) wyznaczanie i udostępnianie, na warunkach określonych w IRiESD, zagregowanych danych pomiarowych dla
Sprzedawców oraz URD typu wytwórca wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie
z algorytmami zawartymi w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.
§3
1.

Operator Systemu Dystrybucyjnego zobowiązuje się do:
a) stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD oraz IRiESP
b) dostarczania do Operatora Systemu Przesyłowego danych pomiarowych niezbędnych do dokonania rozliczeń na
Rynku Bilansującym energii pobieranej lub oddawanej przez URD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD,
objętych niniejszą umową,
c) stosowania ustalonych kodów identyfikacyjnych,
d) udostępniania POB danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych do dokonania rozliczeń własnych POB z
podmiotami, dla których realizuje funkcje bilansowania handlowego, zasady udostępniania tych danych do POB
szczegółowo określa Załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
e) niezwłocznego przekazywania informacji mających wpływ na świadczone przez POB usługi bilansowania
handlowego URD,
f) niezwłocznego informowania POB o dokonaniu niewłaściwych rozliczeń spowodowanych wadami lub usterkami
w układach pomiarowo - rozliczeniowych bądź innymi okolicznościami mającymi wpływ na możliwość dokonania
niewłaściwych rozliczeń,
g) zachowania tajemnicy handlowej w zakresie niniejszej umowy.

2.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie korzystający z usług dystrybucji świadczonych przez OSD zobowiązuje się
do:

1

Niepotrzebne skreślić

OSD
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a)
b)
c)
d)
e)

stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD oraz IRiESP,
stosowania ustalonych kodów identyfikacyjnych,
terminowego przekazywania do OSD, zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD i niniejszej umowie, danych
oraz informacji,
niezwłocznego informowania OSD, Sprzedawców lub URD typu wytwórca o zaprzestaniu działalności na Rynku
Bilansującym,
zachowania tajemnicy handlowej w zakresie niniejszej umowy.
§4

1.

Strony dopuszczają ograniczenie lub wstrzymanie, w części lub całości świadczenia usług dystrybucji będących
przedmiotem niniejszej umowy w przypadkach:
a) wystąpienia siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)



aktów władzy państwowej, w tym stanu wojennego, stanu wyjątkowego, embarga, blokady itp. oraz
wystąpienia działań wojennych, aktów sabotażu, aktów terrorystycznych;



zastosowania na Rynku Bilansującym procedur awaryjnych, określonych w IRiESP,

niedotrzymania przez POB warunków określonych w IRiESD oraz w niniejszej umowie,
braku umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy URD, a OSD lub występowania ograniczeń w jej
wykonywaniu,
braku umowy o świadczenie usług przesyłania pomiędzy POB i Operatorem Systemu Przesyłowego lub
występowania ograniczeń w jej wykonywaniu,
braku generalnej umowy dystrybucji pomiędzy OSD, a Sprzedawcą dokonującym sprzedaży energii URD lub
występowania ograniczeń w jej wykonywaniu
wystąpienia awarii w sieci dystrybucyjnej OSD, awarii w systemie elektroenergetycznym oraz konieczności
wykonania prac niezbędnych dla zapobieżenia awarii lub usunięcia jej skutków,
przerw planowych, o których podmioty przyłączone do sieci OSD zostały poinformowane zgodnie
obowiązującymi przepisami oraz umowami,
ograniczeń dostawy energii elektrycznej wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wystąpienia awarii systemów informatycznych OSD lub OSP przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków,

2.

OSD nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie energii elektrycznej oraz za szkody i/lub utracone korzyści
powstałe z przyczyn, o których mowa w ust. 1.

3.

Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego poinformowania o zaistnieniu okoliczności,
o których mowa w ust. 1, mogących mieć wpływ na ograniczenie w wykonaniu niniejszej umowy.

4.

Jeżeli ograniczenie w wykonaniu niniejszej umowy z przyczyn podanych w ust. 1 będzie trwało dłużej niż 1 miesiąc,
licząc od daty wystąpienia ograniczenia, Strony niniejszej umowy przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia
warunków jej rozwiązania lub na temat dostosowania zapisów niniejszej umowy do nowych warunków.
§5

1.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie odpowiada za działania i zaniechania ustanowionego zgodnie z § 1 ust. 7
Operatora Handlowo - Technicznego, jak za działania i zaniechania własne.

2.

Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy jest ograniczona do
rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści z zastrzeżeniem zapisów § 4.
§6

1.

Informacje handlowe przekazywane w związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przekazywane osobom
trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz
w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

2.

Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. 1, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron
niniejszej umowy w ujawnieniu informacji zleceniobiorcom działającym w imieniu Strony przy wykonaniu niniejszej
umowy, z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych informacji.

3.

Postanowienia ust. 1 i 2 nie dotyczą informacji, która należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których
ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub informacji, która zostanie
zaaprobowana na piśmie przez drugą Stronę niniejszej umowy jako informacja, która może zostać ujawniona.

4.

Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową,
w tym listem poleconym lub przesyłką kurierską. Strony niniejszej umowy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone
w tym przypadku dokumenty.

OSD
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5.

POB oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący
w stosunku do PGE Dystrybucja S.A. – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na przekazanie tej umowy PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2009 r. Nr 185, poz.1439) oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy
w zakresie wskazanym w § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
§7

1.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ................................ r. i zostaje zawarta na czas nieokreślony. Dzień wejścia
niniejszej umowy w życie jest dniem rozpoczynającym świadczenie usług dystrybucji.

2.

Jeżeli przydzielone przez OSP i należące do POB MB nie zostały uaktywnione przez OSP przed dniem zawarcia
Umowy, wówczas Umowa wchodzi w życie z dniem uaktywnienia tych MB przez OSP, przypisanych do obszaru
działania OSD.

3.

Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą obydwu Stron w formie
aneksu, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmiany osób upoważnionych do wymiany informacji oraz danych
teleadresowych wskazanych w Załączniku nr 2.

4.

W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek z postanowieniami niniejszej umowy,
Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji pod kątem dostosowania niniejszej umowy do
nowych okoliczności.

5.

W przypadku wejścia w życie zmian IRiESD lub IRiESP, które będą powodowały konieczność zmian postanowień
niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do podpisania aneksu zmieniającego jej stosowne postanowienia, przy czym
POB zobowiązuje się do podpisania wspomnianego aneksu w przeciągu 30 dni od daty jego otrzymania od OSD.
Postanowienia aneksu obowiązują od daty wejścia w życie zmian IRiESD lub IRiESP. Niniejsze postanowienia nie mają
zastosowania jeśli POB skorzysta z prawa wypowiedzenia niniejszej umowy zgodnie z ust. 6.

6.

Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, skutkującego z końcem miesiąca kalendarzowego, jeśli nie zgadza się ze zmianami
wprowadzonymi do IRiESD lub IRiESP.

7.

1)

Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
skutkującym z końcem miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

2) Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) zawinionego naruszenia przez drugą ze Stron warunków niniejszej umowy, jeśli przyczyny i skutki naruszenia
nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty pisemnego otrzymania zgłoszenia żądania ich usunięcia
zawierającego: stwierdzenia przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie niniejszej umowy, określenie istotnych
szczegółów naruszenia, żądania usunięcia wymienionych naruszeń,
b) nie zastosowania się przez Stronę do orzeczenia wydanego przez właściwy sąd lub Prezesa URE mającego
wpływ na wykonanie Umowy.
§8
1.

W przypadku sporu powstałego w toku realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony podejmą próbę polubownego
załatwienia sporu. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu, sprawę rozstrzygał będzie Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby OSD.

2.

Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego niniejszej umowy nie zwalnia Stron od wykonania swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.

3.

Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z Umowy, w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony.

4.

Każda ze Stron wyrażając zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może
uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę cedującą określonych warunków.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo energetyczne,
rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, IRiESP, IRiESD oraz Kodeksu cywilnego.

6.

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące Załączniki:

OSD
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Załącznik nr 1

Wykaz URD typu wytwórca lub Sprzedawców, dla których POB przejmuje odpowiedzialność za
bilansowanie handlowe z przypisaniem do MB.

Załącznik nr 2

Osoby upoważnione do wymiany informacji i ich dane teleadresowe oraz zakres umocowania
OH/OHT

Załącznik nr 3

Zasady wyznaczania i udostępniania danych pomiarowo – rozliczeniowych oraz wymiany
informacji pomiędzy stronami umowy

Załącznik nr 4

Aktualne na dzień podpisania Umowy odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego każdej ze stron
oraz pełnomocnictwo o ile Strona działa przez pełnomocnika.

Załącznik nr 5

Wzór formularza: Zgłoszenia zmiany / zaprzestania pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego
za bilansowanie

7.

Z dniem zawarcia niniejszej umowy rozwiązaniu ulegają poprzednio zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji
/OSD-POB/ zawarte między Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie.

8.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO:

POB:

1...........................................

1……………………………….

2……………………………

2……………………………..…

OSD

Strona 5 z 16
POB

Załącznik nr 1
Załącznik nr 1. Wykaz URD typu wytwórca lub Sprzedawców dla których POB przejmuje odpowiedzialność za
bilansowanie handlowe, z przypisaniem do MB.

1. Wykaz Sprzedawców i URD typu wytwórca bilansowanych handlowo przez POB.
Dla MBo

Lp.

Nazwa Sprzedawcy

Obszar OSD

Adres Sprzedawcy

Kod Sprzedawcy

Kod MDD

przy czym: obszar OSD – OSD/OSDn, do którego sieci elektroenergetycznej jest przyłączony URD objęty niniejszą umową

Dla MBw

Lp.

Nazwa URD typu
wytwórca

Obszar OSD

Adres URD typu wytwórca

Kod URD typu wytwórca

Kody PDE URD
typu wytwórca

przy czym: - MDD – Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (zgodnie z IRiESD)
- MB – Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansującego
- obszar OSD – OSD/OSDn, do którego sieci elektroenergetycznej jest przyłączony URD objęty niniejszą umową

OSD:

POB:

1...........................................

1……………………………….

2……………………………

2……………………………..…
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Kod MDD URD
typu wytwórca

Załącznik nr 2
Załącznik nr 2. Osoby upoważnione do wymiany informacji i ich dane teleadresowe oraz zakres umocowania
OH/OHT

Obszar działania Oddziałów OSD zdefiniowane są w IRiESD.
Wykaz i dane teleadresowe osób upoważnionych do występowania w imieniu i na rzecz OSD wraz z zakresem udzielonego
im upoważnienia:
a) ze strony OSD
tel.: 81 710 57 53
Magdalena Nowak

faks: 81 744 30 29
e-mail: magdalena.nowak@pgedystrybucja.pl

Marek Siergiej

Zakres upoważnienia
Ustalenia dot. treści umowy

tel.: 81 710 57 50

Zakres upoważnienia

faks: 81 744 30 29

Ustalenia dot. treści umowy

e-mail: marek.siergiej@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 710 57 52
Sławomir Chwała

faks: 81 744 30 29
e-mail: slawomir.chwala@pgedystrybucja.pl

Zakres upoważnienia
Ustalenia dot. treści umowy

tel.: 81 710 57 23
Arkadiusz Rutkowski

faks: 81 744 30 29
e-mail: arkadiusz.rutkowski@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 710 57 22

Adam Czarnecki

faks: 81 744 30 29
e-mail: adam.czarnecki@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 710 57 26

Krzysztof Matuszewski

faks: 81 744 30 29

Do udostępniania danych pomiarowych

e-mail: krzysztof.matuszewski@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 710 57 28
Piotr Jasiński

faks: 81 744 30 29
e-mail: piotr.jasinski@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 710 57 27

Rafał Ostrowski

faks: 81 744 30 29
e-mail: rafal.ostrowski@pgedystrybucja.pl

b) ze strony OSD z obszaru Oddziału Białystok:
tel.: 85 740 54 31
Andrzej Mojkowski

faks: 85 740 54 89
e-mail: andrzej.mojkowski@pgedystrybucja.pl

faks: 85 740 54 89

Do
bieżących
uzgodnień
związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w tym do:

e-mail: agnieszka.trzeszczkowska@pgedystrybucja.pl

- realizacji zgłoszeń umów sprzedaży,

tel.: 85 740 54 34

- zgłaszania wstrzymania lub wznowienia
dostarczania energii elektrycznej do URD,

faks: 85 740 54 89

- aktualizacji Umowy w zakresie URD

tel.: 85 740 54 32
Agnieszka Trzeszczkowska

Edyta Rećko

e-mail: edyta.recko@pgedystrybucja.pl
tel.: 85 740 54 35
Konrad Rutkowski
faks: 85 740 54 89
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e-mail: konrad.rutkowski@pgedystrybucja.pl
tel.: 85 740 54 37
Marta Sokólska

faks: 85 740 54 89
marta.sokolska@pgedystrybucja.pl
tel. 85 740 54 81

Katarzyna Kisiel

fax 85 740 54 89
e-mail: katarzyna.kisiel@pgedystrybucja.pl
tel. 85 740 54 83

Anna Kopczewska

Do zgłaszania wstrzymania bądź wznowienia
dostarczania energii elektrycznej do URD

fax 85 740 54 89
e-mail: anna.kopczewska@pgedystrybucja.pl
tel.: 85 740 54 11

Mariusz Czeremcha

faks: 85 740 54 19
e-mail: mariusz.czeremcha@pgedystrybucja.pl
tel.: 857405417

Mirosław Terpiłowski

faks: 85 740 54 19
e-mail: miroslaw.terpilowski@pgedystrybucja.pl

Do udostępniania danych pomiarowych

tel.: 85 740 54 17
Maciej Bejda

faks: 85 740 54 19
e-mail: maciej.bejda@pgedystrybucja.pl
tel.: 85 740 54 18

Maksymilian Tymiński

faks: 85 740 54 19
e-mail: maksymilian.tyminski@pgedystrybucja.pl

c) ze strony OSD z obszaru Oddziału Lublin:
e-mail grupowy: zmianasprzedawcy.ol@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 445 17 36
Piotr Przybyła

faks: 81 445 17 39
e-mail: piotr.przybyla@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 445 17 27

Renata Jezierska

faks: 81 445 17 39
e-mail: renata.jezierska@pgedystyrbucja.pl
tel.: 81 445 17 29

Barbara Drwal

faks: 81 445 17 39
e-mail: barbara.drwal@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 445 17 56

Małgorzata Wilewska

faks: 81 445 17 39

Do
bieżących
uzgodnień
związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w tym do:
- realizacji zgłoszeń umów sprzedaży,
- zgłaszania wstrzymania lub wznowienia
dostarczania energii elektrycznej do URD,
- aktualizacji Umowy w zakresie URD

e-mail: malgorzata.wilewska@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 445 17 37
Joanna Gaweł

faks: 81 445 17 39
e-mail: joanna.gawel@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 445 17 35

Piotr Wiącek

faks: 81 445 17 39
e-mail: piotr.wiacek@pgedystrybucja.pl
tel.: 81 445 13 23

Marcin Radaj

faks: ----------

Do udostępniania danych pomiarowych

e-mail: marcin.radaj@pgedystrybucja.pl
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tel.: 81 445 17 48
Miłosław Majewski

faks:---------e-mail: miloslaw.majewski@pgedystrybucja.pl

d) ze strony OSD z obszaru Oddziału Łódź-Miasto:
Imię i nazwisko

Dane teleadresowe

Zakres upoważnienia

e-mail grupowy: bok.olm@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -12-48
Sławomir Szczęsny

fax.: (42) 675 -10-68
e-mail: slawomir.szczesny@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -12-45

Bartłomiej Antczak

fax.: (42) 675 -10-68
e-mail: bartlomiej.antczak@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -12-16

Daniel Kubik

fax.: (42) 675 -10-68
e-mail: daniel.kubik@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -31-53

Magdalena Dośpiał

fax.: (42) 675 -10-68
e-mail: magdalena.dospial@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -12-53

Piotr Grudziński

fax.: (42) 675 -10-68

Do bieżących uzgodnień związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, rozwiązania czy wypowiedzenia.
Do przyjmowania zgłoszeń umów
sprzedaży.

e-mail: piotr.grudzinski@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -31-53
Jarosław Wójcik

fax.: (42) 675 -10-68
e-mail: jaroslaw.wojcik@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -12-48

Bogdan Kulesza

fax.: (42) 675 -10-68
e-mail: bogdan.kulesza@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -13-88

Piotr Koszewski

fax.: (42) 675 -10-68
e-mail: piotr.koszewski@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -31-47

Anna Kierzkowska
e-mail: anna.kierzkowska@pgedystrybucja.pl
e-mail grupowy: biuro.dp.olm@pgedystrybucja.pl
Piotr Chwiałkowski

Andrzej Drożdżyk

Sebastian Krzyżostanek

tel.: (42) 675 -18-55
e-mail: piotr.chwialkowski@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -18-16
e-mail: andrzej.drozdzyk@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -31-40
e-mail: sebastian.krzyzostanek@pgedystrybucja.pl

Do przekazywania i uzgodnień danych
pomiarowych

tel.: (42) 675 -15-28
Anna Szymaniak
e-mail: anna.szymaniak@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -15-34
Jacek Kuzaniak

Tomasz Kaźmierczak

e-mail: jacek.kuzaniak@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -15-22
e-mail: tomasz.kazmierczak@pgedystrybucja.pl
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tel.: (42) 675 -11-68
Edyta Pabisiak
e-mail: edyta.pabisiak@pgedystrybucja.pl
tel.: (42) 675 -19-34
Ewa Miterka
e-mail: ewa.miterka@pgedystrybucja.pl
Paweł Woźniakowski

tel.: (42) 675 -16-36
e-mail: pawel.wozniakowski@pgedystrybucja.pl

e) ze strony OSD z obszaru Oddziału Łódź - Teren:
Imię i nazwisko

Dane teleadresowe
tel.: 42 675 23 52
fax: 42 675 24 36

Jacek Zawora

e-mail: jacek.zawora@pgedystrybucja.pl
tel.: 42 675 22 78
Łukasz Janicki

fax.: 42 675 24 36
e-mail: lukasz.janicki@pgedystrybucja.pl
tel.: 42 675 24 42

Wiesław Kamiński

fax.: 42 675 24 36
e-mail: wieslaw.kaminski@pgedystrybucja.pl
tel.: 42 675 22 80

Agnieszka Ciniecka - Głąb

fax.: 42 675 24 36

Zakres upoważnienia
Do bieżących uzgodnień związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w tym: - realizacji zgłoszeń umów
sprzedaży,
Do bieżących uzgodnień związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w tym: - realizacji zgłoszeń umów
sprzedaży,
- do udostępniania danych pomiarowych
- aktualizacji Umowy w zakresie URD
Do bieżących uzgodnień związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w zakresie umów dystrybucyjnych
z URD,
Do zgłaszania wstrzymania lub wznowienia
dostarczania energii elektrycznej do URD,

e-mail: agnieszka.ciniecka-glab@pgedystrybucja.pl
tel.: 42 675 23 67
Piotr Gawrych

fax: 42 675 20 01
e-mail: piotr.gawrych@pgedystrybucja.pl

Do bieżących uzgodnień związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w tym do: - do udostępniania danych
pomiarowych

tel.: 42 675 23 93
Tomasz Boczek

fax: 42 675 20 01
e-mail: tomasz.boczek@pgedystrybucja.pl
tel.: 42 675 23 98

Piotr Lubowski

Do udostępniania danych pomiarowych

fax: 42 675 20 01
e-mail: piotr.lubowska@pgedystrybucja.pl

f) ze strony OSD z obszaru Oddziału Rzeszów:
tel.: 17 749 76 11
Ryszard Kwiatkowski

faks: 17 749 70 01
e-mail: ryszard.kwiatkowski@pgedystrybucja.pl
tel.: 17 749 76 13

Jan Kidacki

Do
bieżących
uzgodnień
związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w tym do:
- aktualizacji Umowy w zakresie URD

faks: 17 749 70 01
e-mail: jan.kidacki@pgedystrybucja.pl
tel.: 17 749 76 33

Piotr Szklanny

faks: 17 749 70 01
e-mail: piotr.szklanny@pgedystrybucja.pl

Janusz Wacnik

Do
bieżących
uzgodnień
związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w tym do:
- realizacji zgłoszeń umów sprzedaży,

tel: 17 749 76 35

- aktualizacji Umowy w zakresie URD

faks: 17 749 70 01

- zgłaszania wstrzymania lub wznowienia
dostarczania energii elektrycznej do URD

e-mail: janusz.wacnik@pgedystrybucja.pl
Email grupowy: moi.or@pgedystrybucja.pl
tel.: (17) 749 76 41

Do udostępniania danych pomiarowych

Wojciech Paluch
faks: (17) 749 70 01
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e-mail: wojciech.paluch@pgedystrybucja.pl
e-mail: moi.or@pgedystrybucja.pl
tel.: (17) 749 76 52
Jakub Grabowski

faks: (17) 749 70 01
e-mail: jakub.grabowski@pgedystrybucja.pl
e-mail: moi.or@pgedystrybucja.pl
tel.: (17) 749 76 43

Bogdan Chmiel

faks: (17) 749 70 01
e-mail: bogdan.chmiel@pgedystrybucja.pl
e-mail: moi.or@pgedystrybucja.pl
tel.: (17) 749 76 46

Sławomir Leja

faks: (17) 749 70 01
e-mail: slawomir.leja@pgedystrybucja.pl
e-mail: moi.or@pgedystrybucja.pl

g) ze strony OSD z obszaru Oddziału Warszawa:
tel.: 22 512 13 52
Maksymilian Targowski
Kaniewski

fax: 22 512 14 08
e-mail: maksymilian.targowski@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 14 23

Paweł Małkiński

fax: 22 512 14 08
e-mail: pawel.malkinski@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 12 88

Mariusz Mocarski

fax: 22 512 14 08
e-mail: mariusz.mocarski@pgedystrybucja.pl

Do bieżących uzgodnień związanych
z realizacją procesu zmiany sprzedawcy oraz
umów o świadczenie usług dystrybucji.

tel.: 22 512 17 92
Piotr Leśniak

fax: 22 512 14 08
e-mail: piotr.lesniak@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 13 93

Jan Dzięcioł

fax: 22 512 14 08
e-mail: jan.dzieciol@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 14 13

Arkadiusz Melak

fax.: 22 512 14 08
e-mail: arkadiusz.melak@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 14 61

Iwona Kolon-Pierzchała

fax.: 22 512 17 15
e-mail: iwona.kolon-pierzchala@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 14 34

Katarzyna Rakowska

fax.: 22 512 17 15

Do windykacji, wstrzymanie lub wznowienie
dostaw energii elektrycznej

e-mail: katarzyna.rakowska@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 14 09
Ewa Prasek

fax.: 22 512 17 15
e-mail: ewa.prasek@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 13 85

Leszek Adamczyk

fax.: 22 512 15 26

Do udostępniania danych pomiarowych

e-mail: leszek.adamczyk@pgedystrybucja.pl
Sławomir Domański

OSD

tel.: 22 512 15 05
fax: 22 512 15 26

Strona 11 z 16
POB

e-mail: slawomir.domanski@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 12 44
Jacek Kniaziowski

fax: 22 512 15 26
e-mail: jacek.kniaziowski@pgedystrybucja.pl
tel.: 22 512 16 60

Sławomir Rychlicki

fax: 22 512 15 26
e-mail: slawomir.rychlicki@pgedystrybucja.pl

h) ze strony OSD z obszaru Oddziału Zamość:
Maria Zięba

tel.: 84 539 2463
e-mail: Maria.Zieba@pgedystrybucja.pl

Romuald Rabiega

tel.: 84 539 2461
e-mail: Romuald.Rabiega@pgedystrybucja.pl

Karol Sachajko

tel.: 84 539 2465

W zakresie zgłoszeń umów sprzedaży,
wnioski o założenie konta dostępowego do
PWI i serwera ftp, sprawy merytoryczne
związane z funkcjonowaniem aplikacji
innSZS/UR
e-mail:
Umowy.OZ@pgedystrybucja.pl

e-mail: Karol.Sachajko@pgedystrybucja.pl
Paweł Gąsior

tel.: 84 539 2451
e-mail: Pawel.Gasior@pgedystrybucja.pl

Krzysztof Mynarczuk

tel.: 84 539 2307
e-mail: Krzysztof.Mynarczuk@pgedystrybucja.pl

Robert Sudołowicz

tel.: 84 539 2310
e-mail: Robert.Sudolowicz@pgedystrybucja.pl

Grażyna Waszek

tel.: 84 539 2462
e-mail: Grazyna.Waszek@pgedystrybucja.pl
tel.: 84 539 2464

Alina Gontarz
e-mail: Alina.Gontarz@pgedystrybucja.pl

Uzgodnienia w zakresie danych
pomiarowych
Uzgodnienia informatyczne, dostęp do
serwera ftp i PWI
Uzgodnienia informatyczne, dostęp do
serwera ftp i PWI
Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie
wstrzymywania i wznawiania
dostarczania energii elektrycznej URD
Przyjmowanie zgłoszeń w zakresie
wstrzymywania i wznawiania
dostarczania energii elektrycznej URD

i) ze strony OSD z obszaru Oddziału Skarżysko-Kamienna:
tel.: 41 25 26 230
Agnieszka Serdeczna

faks: 41 25 26 415
e-mail: rozliczenia.os@pgedystrybucja.pl
tel.: 41 25 26 130

Marzena Pietrus

faks: 41 25 26 415
e-mail: : rozliczenia.os@pgedystrybucja.pl

Do bieżących uzgodnień związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w tym do:
- zgłaszania wstrzymania lub wznowienia
dostarczania energii elektrycznej do URD,

tel.: 41 25 26 643
Magdalena Kowalik

faks: 41 25 26 415
e-mail: : rozliczenia.os@pgedystrybucja.pl
tel.: 41 25 26 337

Marcin Zep

faks: 41 25 26 415
e-mail: tpa.os@pgedystrybucja.pl
tel.: 41 25 26 691

Piotr Scisłowicz

faks: 41 25 26 415
e-mail: tpa.os@pgedystrybucja.pl

Do bieżących uzgodnień związanych
z realizacją Umowy, jednak bez prawa jej
zmian, w tym do:
- realizacji zgłoszeń umów sprzedaży,
- aktualizacji Umowy w zakresie URD.

tel: 41 25 26 692
Paweł Wożakowski

faks: 41 25 26 415
e-mail: tpa.os@pgedystrybucja.pl

Grzegorz Woliński

tel.: 41 25 26 243

Do udostępniania danych pomiarowych

faks: 41 25 26 415
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e-mail: bilansowanie.os@pgedystrybucja.pl
tel: 41 25 26 143
Agnieszka Młynarczyk

faks: 41 25 26 415
e-mail: bilansowanie.os@pgedystrybucja.pl
tel: 41 25 26 473

Rafał Buczek

faks: 41 25 26 415
e-mail: bilansowanie.os@pgedystrybucja.pl

Wykaz i dane teleadresowe osób upoważnionych do występowania w imieniu i na rzecz POB, ze strony OHT 2, wraz z
zakresem udzielonego im upoważnienia:
Imię i nazwisko

Lp.

Zakres upoważnienia

Dane teleadresowe
tel:
faks:
e-mail:
tel:
faks:
e-mail:
tel:
faks:
e-mail:
tel:
faks:
e-mail:
tel:
faks:
e-mail:
tel:
faks:
e-mail:

POB oświadcza że z dniem …………………. roku (data zawarcia umowy POB z OH/OHT) na podstawie umowy nr
………………. upoważnia do występowania w swoim imieniu i na swoją rzecz następującego Operatora Handlowo Technicznego:
a)

Nazwa podmiotu:

b)

Adres:

c)

Kod pocztowy:

d)

NIP:

e)

REGON:

f)

KRS:

g)

Kod JG POB

h)

Kod OR

Operator Handlowo – Techniczny jest umocowany do: realizacji umowy zgodnie z IRiESP

OSD:

POB:

1...........................................

1……………………………

2……………………………..

2……………………………

2

Niepotrzebne skreślić

OSD
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Załącznik nr 3
Załącznik nr 3. Zasady wyznaczania i udostępniania danych pomiarowo – rozliczeniowych oraz wymiany informacji
pomiędzy stronami umowy
1.

Wyznaczanie i udostępnianie przez OSD danych pomiarowych URD i URDW, agregacja danych pomiarowych oraz
wyznaczanie ilości dostaw energii elektrycznej w MB, odbywa się na zasadach określonych w Umowie i IRiESD.

2.

OSD udostępnia URB dane pomiarowe tych Sprzedawców (rozumiane jako dane URD, z którym Sprzedawca ma
zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej) i URD W, którzy wyrażą na to zgodę w umowach o świadczenie usług
dystrybucji zawartych z OSD.

3.

OSD wyznacza dane pomiarowe URD i URDW w cyklach zgodnych z okresem rozliczeniowym usług dystrybucji
będących przedmiotem umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy OSD a URD lub URDW.

4.

Strony ustalają, że wyznaczanie danych pomiarowych dla URD i URD W opiera się na wskazaniach układów
pomiarowo-rozliczeniowych i zasadach zawartych w IRiESD oraz w umowach o świadczenie usług dystrybucji
zawartych pomiędzy OSD a URD lub URDW, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6.

5.

Dla URD lub URDW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu obciążenia, dane
pomiarowe będą wyznaczane na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, w oparciu o zasady
zawarte w umowach o świadczenie usług dystrybucji zawartych pomiędzy OSD a URD lub URDW oraz standardowe
profile zużycia i algorytmy zamieszczone w IRiESD.

6.

W przypadku awarii, wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego URD lub URDW lub braku
możliwości pozyskania przez OSD danych pomiarowych URD, OSD będzie wyznaczał dane pomiarowe w oparciu
o szacunkowe wartości i algorytmy zawarte w IRiESD. OSD ma prawo do dokonywania korekt danych
pomiarowych URD lub URDW zgodnie z IRiESD oraz korekt na RB w trybie przewidzianym w IRiESP.

7.

URB ma prawo wystąpić do OSD z wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych na zasadach i warunkach
określonych w IRiESP. Wniosek powinien zawierać:
a. dane adresowe URD lub URDW;
b. wskazanie Miejsc Dostarczania i punktów pomiarowych, których korekta dotyczy;
c. okres wnioskowanej korekty;
d. przyczynę korekty wraz z uzasadnieniem i podaniem wielkości wnioskowanych (korygowanych) danych.

8.

OSD udostępnia URB w dobie n+1 zagregowane dane pomiarowe URD określające sumaryczny szacunkowy
godzinowy profil poboru energii elektrycznej w dobie n przez URD przypisanych do Sprzedawców określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku dysponowania przez OSD rzeczywistymi danymi w dobie n+1 za dobę n,
OSD udostępnia posiadane dane URB.

9.

OSD udostępnia URB pozyskane dane pomiarowe określające rzeczywistą wielkość poboru energii elektrycznej dla
każdego URDW lub zagregowane dane pomiarowe URD określające sumaryczny rzeczywisty godzinowy profil
poboru energii elektrycznej w miesiącu, przez URD przypisanych do Sprzedawców określonych w Załączniku nr 1
do Umowy, w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca. Jeżeli okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 3, jest
dłuższy niż 1 miesiąc, wówczas OSD udostępnia rzeczywisty godzinowy profil poboru energii elektrycznej po
zakończeniu tego okresu.

10.

W przypadku braku danych pomiarowych URD, OSD zgodnie z IRiESD, udostępnia URB dane pomiarowe
niezwłocznie po ich uzyskaniu.

11.

Udostępnienie danych pomiarowych jest realizowane poprzez wystawienie ich na wskazany przez OSD serwer ftp w
postaci plików w formacie ptpiree lub przekazanie na adres e-mail, wyszczególniony w Załączniku nr 2 do Umowy.

OSD
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Algorytmy agregacji i wyznaczania godzinowego rozkładu planowanego oraz rzeczywistego poboru energii
w Punktach Dostarczania Energii, w podziale na każdy dzień okresu rozliczeniowego.

1.

Algorytm agregacji i wyznaczania godzinowego rozkładu rzeczywistego poboru energii w PDE, w podziale na każdy
dzień okresu rozliczeniowego dla URD (odbiorców) przyłączonych do sieci OSD przyporządkowanych do
poszczególnych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB) jest następujący:
n

Ah O   AhPDEn
1

gdzie:

AhO

ilość energii dostarczona URD w poszczególnych godzinach przyłączonym do sieci OSD, za których

-

bilansowanie handlowe odpowiada URB,

AhPDEn

-

ilość energii pobrana przez URD w poszczególnych godzinach w Punktach Dostarczania Energii (PDE)
objętych umową bilansowania handlowego,

n
2.

ilość PDE odbiorczych objętych umową bilansowania handlowego.

-

Algorytm agregacji i wyznaczania godzinowego rozkładu rzeczywistego oddawania energii w PDE, w podziale na
każdy dzień okresu umownego dla URD (wytwórców) przyłączonych do sieci OSD przyporządkowanych do
poszczególnych Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB) jest następujący:
m

Ah W   AhPDEm
1

gdzie:

AhW

ilość energii oddana w poszczególnych godzinach do sieci OSD przez URD przyłączonych do tej sieci za

-

których bilansowania handlowe odpowiada URB,

AhPDEm

-

ilość

energii

oddana

przez

URD

typu

wytwórca

w

poszczególnych

godzinach

w Punktach Dostarczania Energii (PDE) objętych umową bilansowania handlowego,
m

-

ilość PDE wytwórczych objętych umową bilansowania handlowego.

OSD:

POB:

1...........................................

1……………………………

2……………………………..

2……………………………
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Załącznik nr 5
Załącznik nr 5. Wzór formularza: Zgłoszenia zmiany / zaprzestania pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe

Zgłoszenie zmiany / zaprzestania pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
Nazwa i dane adresowe Kod POB
POB:
OSP:

Nazwa i dane teleadresowe
Sprzedawcy/URDW
1

nadany

przez Kod OR ustanowionego przez POB:

Planowany okres prowadzenia
bilansowania handlowego
Sprzedawcy/URDW

Nr umowy zawartej
pomiędzy OSD a
Sprzedawcą/URDW
2

od

do

3

4

Data zgłoszenia:

Uwagi:

Obszar OSD

Kod JGO w ramach
której będzie
prowadzone
bilansowanie handlowe
Sprzedawcy/URDW

Kody MB z obszaru
OSD przypisane do
JGO wskazanej w
kolumnie 6

5

6

7

Oświadczamy, że powyższe dane i informacje są zgodne ze stanem faktycznym:
W imieniu i na rzecz Sprzedawcy/URDW oraz POB

...........................................................................................

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej Sprzedawcy/URDW

OSD:

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej POB

POB:

1...........................................

1……………………………

2……………………………..

2……………………………
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