Umowa dystrybucji Unihut S.A. - POB

Umowa o świadczenie usług dystrybucji
nr OSDn/POB/001/2018

zawarta w dniu ………………. roku

pomiędzy

UNIHUT S.A.
a
…………………………………………………
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Niniejsza Umowa Dystrybucyjna zwana dalej Umową została zawarta pomiędzy stronami:

UNIHUT S.A., zwanym dalej zamiennie Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSDn) reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu

-

………………………..

Prokurent

-

…………………………

którzy oświadczają co następuje:
1) nazwa spółki, jej siedziba i adres:
UNIHUT S.A.
30-969 Kraków,
ul. Jezierskiego 7
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073476
3) NIP
6780027057
REGON
P–001262601
NAZWA BANKU Bank Zachodni WBK
NR KONTA
34 1090 2053 0000 1480 7347
4) wysokość kapitału zakładowego: 1 031 060 złotych została wpłacony w całości
a
(Nazwa firmy)…………………… z siedzibą w ……………. przy ul. ………………., (kod pocz. i nazwa
miejsc.)…………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ,
……………………………….. pod numerem KRS ……………………., NIP: …………………………… z
kapitałem zakładowym/wpłaconym w wysokości ……………………… zwaną dalej „Sprzedawcą",
którą reprezentuje:
zwaną dalej POB, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………..
2. …………………………………………………………

Każda ze stron Umowy może być zamiennie nazywana Stroną, łącznie Stronami.
Reprezentanci Stron oświadczają, że:
 działają na podstawie aktualnych upoważnień do
w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z Umowy,

reprezentowania

swej

Strony

 Umowa jest zawarta przez Strony w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności z obowiązującym
prawem,
 na okoliczność potwierdzenia umocowania do zaciągania zobowiązań przez ww. reprezentantów
Stron, jest pełnomocnictwo każdej ze Stron o ile jest wymagane.
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§1
Postanowienia wstępne
1.

Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią:

1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.
220) z późniejszymi zmianami), zwana dalej „Ustawą”, wraz z aktami wykonawczymi
wydanymi na podstawie delegacji zawartych w Ustawie;

2) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej UNIHUT S.A. (zwana dalej
„IRiESD UNIHUT S.A.”) w zakresie dotyczącym zapisów i ustaleń objętych Umową oraz
związanych z realizacją Umowy;

3) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. (zwana
dalej „IRiESD Tauron”) w zakresie dotyczącym zapisów i ustaleń objętych Umową oraz
związanych z realizacją Umowy;

4) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (zwana dalej „IRiESP”),
w zakresie wynikającym z zapisów IRiESD.
2.

Na podstawie decyzji określonej w ust. 6 pkt. 2) UNIHUT S.A. został wyznaczony operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia
31 grudnia 2030 r.

3.

Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz zobowiązują się do przestrzegania zapisów
i postanowień przepisów oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4.

Wszystkie określenia i pojęcia użyte w Umowie, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane, posiadają
znaczenie określone w przepisach i dokumentach przywołanych w ust. 1.

5.

Dokonane po wejściu w życie Umowy zmiany IRiESD lub IRiESD Tauron lub IRiESP, obowiązują
Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Jednocześnie Strony przyjmują, że
UNIHUT S.A. będzie informował o zmianach IRiESD poprzez jej opublikowanie po zatwierdzeniu,
na swojej stronie internetowej www.unihut.pl.

Unihut S.A. oświadcza że:
posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, udzieloną przez Prezesa URE
decyzją nr DEE/ZTO/9106/WOKR/2007/RW z dnia 26 września 1997r, na podstawie której
świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej (zwane dalej „usługami dystrybucji”)
2) został wyznaczony przez Prezesa URE na operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego decyzją nr DRE-4711-170(16)/2010/2013/9106/BT z dnia
23 kwietnia 2013 r. na obszarze określonym w koncesji;
3) nie posiada zawartej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. (zwanymi dalej „OSP”)
umowy o świadczenie usług przesyłania;
4) posiada umowę nr 57/PDP/2013/TD z dnia 10.12.2013r. na przekazywanie danych
pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym z Tauron Dystrybucja Spółka
Akcyjna ul Jasnogórska 11 31-358 Kraków.
7. Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe (POB) oświadcza, że:
6.

1)

1) posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE decyzją
nr …………………………………. z dnia ……………………………. r. na okres do dnia
……………………………………..;
2) jest
Uczestnikiem
Rynku
Bilansującego
(URB)
na
podstawie
umowy
………………………………. o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej („usługi
przesyłania”)
zawartej
w
dn.
……………………………... z Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP), obowiązującą od
……………………………… na czas nieokreślony, której przedmiotem jest m.in.
uczestnictwo POB w Rynku Bilansującym (RB) prowadzonym przez OSP;
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3) posiada umowę dystrybucyjną zawartą z OSDp nr …………………………… z dn.
…………………………………….. r. w zakresie realizacji praw i obowiązków związanych z
realizacją usługi bilansowania handlowego przez POB,
4) rozpoczął działalność na RB z dniem ……………………………………………….;
5) pełni funkcje bilansowania handlowego dla Sprzedawców i URD. Wykaz Sprzedawców
i URD typu wytwórca dla których POB pełni funkcje bilansowania handlowego, stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany tych podmiotów dokonanej
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz IRIESD – UNIHUT S.A, niezwłocznie
dokona zmiany Załącznika nr 1 oraz powiadomi POB o powyższym przesyłając
zaktualizowaną wersję Załącznika nr 1. Zmiana Załącznika nr 1 nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
6) pełni samodzielnie funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla swojej
Jednostki Grafikowej Odbiorczej w ramach której będzie dokonywane bilansowanie handlowe
Sprzedawców lub URD;
8.

Warunkiem realizacji zobowiązań UNIHUT S.A. wobec POB wynikających z Umowy jest
jednoczesne obowiązywanie umów:
1) o świadczenie usług dystrybucji oraz o świadczenie usługi przekazywania danych
pomiarowych dla potrzeb rozliczania na rynku bilansującym zawartych pomiędzy UNIHUT
S.A. a OSDp, tj. Tauron Dystrybucja S.A. - wymienionych w ust. 6 pkt 4);
2) o świadczenie usług przesyłania zawartej pomiędzy POB a OSP – wymienionej w ust. 7
pkt 2),
3) o świadczenie usług przesyłania zawartej miedzy OSDp a OSP,
4) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy OSDp a POB,
5) umowy dystrybucyjnej zawartej z OSDp w zakresie realizacji praw i obowiązków związanych
z realizacją usługi bilansowania handlowego przez POB, wymienionej w ust. 7 pkt. 3).

9.

Jeżeli którakolwiek z umów wymienionych w ust. 8 nie będzie obowiązywać, UNIHUT S.A może
wstrzymać realizację Umowy w całości. UNIHUT S.A. może wstrzymać realizację Umowy
w całości także w przypadku cofnięcia przez Prezesa URE lub upływu okresu obowiązywania
koncesji przywołanej w §1 ust. 7 pkt. 1) Umowy, niezbędnej do zawarcia i realizacji Umowy.

10. Za równoważne z obowiązywaniem umów, o których mowa w ust. 8, uważa się wydanie
zastępujących je prawomocnych decyzji lub prawomocnych postanowień administracyjnych albo
prawomocnych orzeczeń sądowych.
§2
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron związanych
z przejęciem przez POB odpowiedzialności za bilansowanie handlowe Sprzedawców lub URD
z obszaru działania UNIHUT S.A. i przyporządkowanych do MB POB.
§3
Zobowiązania UNIHUT S.A
1. Zgodnie z zawartą, przez UNIHUT S.A. z OSDp, umową nr 57/PDP/2013/TD z dnia
10.12.2013r. o świadczenie usługi przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczania
na rynku bilansującym - umowa ta stanowi podstawę uwzględniania, w procesie wyznaczania
ilości energii elektrycznej, w Miejscach Dostarczenia Rynku Bilansującego, przydzielonych
przez OSP dla Sprzedawców i POB na obszarze sieci OSDp, ilości energii elektrycznej
dostarczonej lub odebranej przez URD przyłączonych do sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A., nie
objętej obszarem Rynku Bilansującego. Umowa powyższa umożliwia bilansowanie handlowe
sprzedawców lub URD, przyłączonych do sieci UNIHUT S.A na Rynku Bilansującym przez
POB.
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2. Unihut S.A nie jest uczestnikiem Rynku Bilansującego, a sieć dystrybucyjna Unihut S.A jest
połączona z siecią przesyłową Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) poprzez sieci
dystrybucyjne Operatora Systemu Dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja S.A zwanego OSDp i
ArcelorMittal Poland S.A.
3. Zgodnie z IRiESP, UNIHUT S.A. może realizować określone w ustawie Prawo energetyczne
obowiązki w zakresie współpracy z OSP dotyczące bilansowania systemu i zarządzania
ograniczeniami systemowymi - wyłącznie za pośrednictwem OSDp.
4. UNIHUT S.A. zobowiązany jest do należytego wykonywania umowy z OSDp określonej w ust. 1,
oraz postanowień IRiESP oraz IRiESD Tauron w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszej
umowy - w szczególności poprzez przekazywanie OSDp danych pomiarowych stanowiących
sumę ilości energii elektrycznej pobranej z sieci UNIHUT S.A. lub oddanej do sieci UNIHUT S.A.
- w miejscach dostarczenia energii elektrycznej URD przyłączonych do sieci UNIHUT S.A. w
podziale na sprzedawców i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie - na każdą godzinę doby
handlowej. UNIHUT S.A. jest zobowiązany do rozpatrywania reklamacji w powyższym zakresie.
5. Obowiązki w zakresie administrowania konfiguracją rynku bilansującego i detalicznego
w obszarze sieci OSDp/UNIHUT S.A. oraz w zakresie wyznaczania ilości dostaw energii, dla
potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym, wykonuje OSDp – w szczególności na podstawie
zawartej z POB umowy dystrybucji określonej w § 1 ust. 7 pkt. 3). Z uwagi na powyższe dla
uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że UNIHUT S.A. w szczególności nie jest
zobowiązany do:
1) przyporządkowywania do POB określonych MB służących do reprezentowania na rynku
bilansującym ilości dostarczanej energii elektrycznej na podstawie danych konfiguracyjnych
przekazanych przez OSP oraz umów przesyłowych i dystrybucji,
2) przyporządkowywania sprzedawców oraz URD typu wytwórca do poszczególnych MB,
przydzielonych POB, jako podmiotowi prowadzącemu bilansowanie handlowe na rynku
bilansującym, na podstawie umów dystrybucji i generalnych umów dystrybucji,
3) przyporządkowywania URD do poszczególnych MDD przydzielonych sprzedawcom
realizującym umowy sprzedaży energii w sieci dystrybucyjnej na podstawie generalnych
umów dystrybucji,
4) przekazywania do OSP danych konfiguracyjnych
poprawności konfiguracji rynku hurtowego,

niezbędnych

do

monitorowania

5) agregacji ilości dostarczanej energii elektrycznej dotyczących URD do poszczególnych MB
przyporządkowanych POB, pełniącego dla tych URD funkcje podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe na RB.
6) wyznaczania ilości dostarczanej energii elektrycznej w MB,
7) przekazywania do OSP poprzez system WIRE danych dotyczących ilości dostarczanej
energii elektrycznej dla poszczególnych MB poszczególnych POB.
8) rozpatrywania reklamacji w powyższym zakresie.
6. W razie rozbieżności między danymi dotyczącymi podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
wskazanymi przez sprzedawcę lub URD i danymi podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
wskazanymi przez OSDp – UNIHUT S.A. zawsze przyjmować będzie za właściwe dane
wskazane przez OSDp, chyba że OSDp dokona korekty tych danych.
§4
Zobowiązania POB
POB zobowiązuje się w szczególności do:
1) bilansowania handlowego na rynku bilansującym tych Sprzedawców lub URD, którzy zostali
przyporządkowani do MB przydzielonych POB – przez OSDp, zgodnie z IRiESP i IRiESD
Tauron,
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2) realizacji zadań POB w zakresie konfiguracji rynku i wymiany danych pomiarowych w
obszarze sieci dystrybucyjnej OSD, wynikających z IRiESP, IRiESD Tauron oraz z zawartej
z OSDp umowy dystrybucji określonej w § 1 ust. 7 pkt. 3),
3) monitorowania poprawności danych konfiguracyjnych i pomiarowych udostępnianych mu
przez OSDp.
4) poinformowania w formie pisemnej pod rygorem nieważności UNIHUT S.A., OSDp, URD
oraz sprzedawców o planowanym zaprzestaniu prowadzonej przez siebie działalności na
Rynku Bilansującym, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni.
5) Niezwłocznego informowania UNIHUT S.A. i OSDp o okolicznościach mających wpływ na
możliwość dokonania poprawnych rozliczeń lub uniemożliwiających należyte wykonanie
Umowy.
§5
Ograniczenia w wykonywaniu umowy
1.

Strony dopuszczają ograniczenie lub wstrzymanie, w części lub w całości, świadczenia usług
dystrybucji będących przedmiotem Umowy, w przypadkach:
1)

wystąpienia siły wyższej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków;

2)

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

3)

awarii w sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A., awarii sieciowej lub awarii w systemie;

4)

ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej wprowadzonych na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów;

5)

zastosowania przez OSP ograniczeń w funkcjonowaniu RB zgodnie z IRiESP lub
wprowadzenia ograniczeń w świadczeniu usług przesyłania świadczonych przez OSP na
rzecz OSDp;

6)

wprowadzenia przez UNIHUT S.A. przerw i ograniczeń w świadczeniu usług dystrybucji dla
URD objętych przedmiotem Umowy, zgodnie z postanowieniami umów o świadczenie usług
dystrybucji zawartych przez UNIHUT S.A. z tymi URD;

7)

zakończenia obowiązywania którejkolwiek umowy wymienionej w § 1 ust. 8;

8)
9)

wystąpienia awarii systemów informatycznych UNIHUT S.A. w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy przez okres jej trwania i likwidacji jej skutków;
istotnego naruszenia przez Sprzedawcę warunków określonych w generalnej umowie
dystrybucyjnej lub w IRiESD Tauron.

2.

Ograniczenie lub wstrzymanie świadczenia usług dystrybucji będących przedmiotem Umowy
z przyczyn, o których mowa w ust. 1, możliwe jest tylko w takim zakresie, w jakim zaistnienie
danej przyczyny uniemożliwia jej realizację.

3.

Wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy przerwy lub ograniczenia w świadczeniu usług
dystrybucji będących przedmiotem Umowy, nie stanowią niewykonywania lub nienależytego
wykonywania Umowy, a ewentualne szkody wynikające z przyczyn określonych w ust. 1 nie
mogą być podstawą do dochodzenia przez POB jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

4.

Strona niemogąca wykonać zobowiązań wynikających z Umowy jest zobligowana do
natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o okresie niemożliwości wykonania
zobowiązania oraz do zastosowania wszelkich niezbędnych technicznych i finansowych środków
dla zapewnienia przywrócenia możliwości wykonywania umowy.

5.

Strony zobowiązują się do wzajemnego bezzwłocznego przekazywania informacji o powstaniu
zdarzeń mających wpływ na możliwość wykonywania Umowy.
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§6
Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
1. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również
ewentualna odpowiedzialność deliktowa w przypadku zbiegu roszczeń, jest ograniczona do
rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści.
2.

Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż UNIHUT S.A. nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za działania lub zaniechania innych podmiotów, których współpraca zgodnie z
IRiESP oraz IRiESD Tauron jest niezbędna w celu umożliwienia POB przejęcia
odpowiedzialności za bilansowanie handlowe Sprzedawców lub URD z obszaru działania
UNIHUT S.A., w tym w szczególności za działania i zaniechania OSDp i OSP.
§7
Przekazywanie informacji i ich ochrona

1.

Strony zobowiązują się do zachowania formy pisemnej przekazywanych informacji, o ile Umowa
lub IRiESD nie stanowią inaczej.

2.

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

3.

Postanowienia o poufności, o których mowa w ust. 2, nie będą stanowiły przeszkody dla
którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu informacji podmiotom działającym w imieniu i na rzecz
Strony przy wykonaniu Umowy,.

4.

Postanowienia ust. 2 i ust. 3 nie dotyczą informacji, które należą do informacji powszechnie
znanych lub których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa lub których ujawnienie wymagane jest prawomocnym wyrokiem sądu, a także
informacji, które zostaną zaaprobowane na piśmie przez drugą Stronę, jako informacje, które
mogą zostać ujawnione.

5.

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

6.

Strony wyrażają zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handlowych
w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie
obowiązującego prawa.

7.

Informacje stanowiące tajemnicę Stron mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183, poz. 1538
z późniejszymi zmianami), których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.
§8
Postępowanie reklamacyjne i tryb rozstrzygania sporów

1. Reklamacje i skargi dotyczące spraw objętych postępowaniem reklamacyjnym opisanym
w IRiESD, będą zgłaszane przez POB zgodnie z IRiESD.
2. W przypadku wystąpienia sporów w sprawach, dla których w IRiESD przewidziano postępowanie
reklamacyjne, POB przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd wymieniony
w ust. 5, jest zobowiązany do wyczerpania toku postępowania reklamacyjnego.
3. W przypadku powstania sporu przy realizacji postanowień Umowy, nieobjętych postępowaniem
reklamacyjnym zawartym w IRiESD, Strony w pierwszej kolejności podejmą działania
zmierzające do polubownego rozwiązania sporu w drodze wzajemnych negocjacji. Strony uznają,
że negocjacje zakończyły się bezskutecznie, jeżeli nie uzgodnią sposobu rozwiązania sporu
w terminie 30 dni od dnia jego pisemnego zgłoszenia drugiej Stronie.
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4. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 3, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na
drogę postępowania sądowego, chyba, że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa.
5. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w drodze rozstrzygnięcia reklamacji lub podjętych
negocjacji, rozstrzygnięcia sporu dokonywać będzie właściwy dla siedziby UNIHUT S.A. sąd
powszechny, chyba, że sprawa należeć będzie do właściwości Prezesa URE.
6. Zgłoszenie reklamacji, wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy, albo zgłoszenie
wniosku o renegocjacje Umowy, nie zwalnia Stron z dotrzymania swoich zobowiązań
wynikających z Umowy.
§9
Zmiany, renegocjacje oraz wypowiedzenie Umowy
1.

Zmiany Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie w formie
Aneksu do Umowy, za wyjątkiem zmian jednoznacznie przywołanych w Umowie, dla których
ustalano, że nie wymagają formy aneksu.

2.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej,
pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku
Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia postanowień nieważnych innymi
postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel.

3.

Postanowienia ust. 2 stosuje się również, jeżeli po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy, na
skutek, których jakiekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.

4.

W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego mających związek
z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji
po kątem dostosowania Umowy do nowych okoliczności.

5.

W przypadku wejścia w życie zmian IRiESD lub IRiESD Tauron lub IRiESP, które będą
powodowały konieczność zmian postanowień Umowy, UNIHUT S.A. przedłoży POB aneks do
Umowy zmieniający jej stosowne postanowienia. POB zobowiązuje się do podpisania aneksu do
Umowy i jego wysłania do UNIHUT S.A. w terminie 15 dni roboczych od daty jego otrzymania,
pod warunkiem, że postanowienia aneksu nie będą wykraczały ponad zmiany wynikające ze
zmian IRiESD lub IRiESD Tauron lub IRiESP. Postanowienia aneksu obowiązują od daty wejścia
w życie zmian IRiESD lub IRiESD Tauron lub IRiESP.

6. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga dla
swej skuteczności zachowania formy pisemnej. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania
Umowy w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie.
7.

Każda ze Stron ma również prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia w przypadkach:
1) istotnego zawinionego naruszenia przez drugą Stronę warunków Umowy, jeśli przyczyny
i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zgłoszenia żądania ich usunięcia zawierającego:
a) stwierdzenia przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy,
b) określenie istotnych szczegółów naruszenia,
c) żądania usunięcia wymienionych naruszeń;
2) niewypłacalnością drugiej Strony lub wydania przez właściwy sąd orzeczenia o wykreśleniu
Strony z rejestru wobec przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego;
3) nie zastosowania się przez którąkolwiek ze Stron do prawomocnego orzeczenia wydanego
przez sąd lub ostatecznej decyzji Prezesa URE, związanych z realizacją Umowy.
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Prawo rozwiązania Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie przysługuje Stronie, która
poprzez swoje umyślne działanie spowodowała istotne naruszenie postanowień Umowy.
8.

UNIHUT S.A. ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, niezależnie od
ograniczenia lub wstrzymania świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, do rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) cofnięcia przez Prezesa URE lub upływu okresu obowiązywania koncesji przywołanej
w § 1 ust. 6 pkt. 1) Umowy, niezbędnej do zawarcia i realizacji Umowy;
2) zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług przesyłania pomiędzy POB, a OSP;
3) zaprzestaniu działalności na RB, w rozumieniu IRiESP, przez POB.

9.

POB ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku cofnięcia
przez Prezesa URE lub upływu okresu obowiązywania koncesji UNIHUT S.A. na dystrybucję
energii elektrycznej.
§ 10
Postanowienia końcowe

1.

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.

2.

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.

3.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy prawo energetyczne.

4.

Umowa, z zastrzeżeniem ust. 5, wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje na czas
nieokreślony.

5.

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 UNIHUT S.A. w sieci OSDp.

6. Zmiana osób upoważnionych do wymiany informacji oraz danych teleadresowych, wskazanych
w Załączniku nr 2 nie wymaga formy aneksu do umowy.
7. Aktualizacja wykazu Sprzedawców lub URD typu wytwórca, dla których POB przejmuje
odpowiedzialność za bilansowanie handlowe, nie wymaga formy aneksu do umowy.
8. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1: Wykaz Sprzedawców lub URD typu wytwórca, dla których POB przejmuje
odpowiedzialność za bilansowanie handlowe.
2) Załącznik nr 2: Osoby upoważnione do wymiany informacji i ich dane teleadresowe oraz
zakres umocowania.
9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji nr OSD/POB/001/2018
Wykaz URD typu wytwórca lub Sprzedawców, dla których POB przejmuje odpowiedzialność
za bilansowanie handlowe.

Wykaz Sprzedawców i URD typu wytwórca bilansowanych handlowo przez POB

Lp.

Nazwa
Sprzedawcy

Adres
Sprzedawcy

Kod Sprzedawcy

Okres początku
bilansowania Sprzedawcy

1

UNIHUT S.A.

POB
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Załącznik nr 2 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji nr OSD/POB/001/2018
Osoby upoważnione do wymiany informacji i ich dane teleadresowe oraz zakres
umocowania
Wykaz i dane teleadresowe osób upoważnionych do występowania w imieniu i na rzecz UNIHUT
S.A. wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia:

Lp.

Imię i
nazwisko

1.

Łukasz Stępień

2.

Marek Zybura

Aleksander Bożek

3.

Zakres upoważnienia
Do bieżących uzgodnień związanych z
realizacją Umowy, w tym do:
- realizacji zgłoszeń umów sprzedaży,
- zgłaszania wstrzymania lub wznowienia
dostarczania energii elektrycznej URD,
- aktualizacji Umowy w zakresie URD
Do bieżących uzgodnień związanych z
realizacją Umowy, w tym do:
- realizacji zgłoszeń umów sprzedaży,
- zgłaszania wstrzymania lub wznowienia
dostarczania energii elektrycznej URD,
- aktualizacji Umowy w zakresie URD
Do bieżących uzgodnień związanych z
realizacją Umowy, w tym do:
- realizacji zgłoszeń umów sprzedaży,
- zgłaszania wstrzymania lub wznowienia
dostarczania energii elektrycznej URD,
- aktualizacji Umowy w zakresie URD

Dane Teleadresowe

Tel.: 602 12 30 30
l.stepien@unihut.pl

Tel.: 508 085 300
pogtowie.elektryczne@unihut.pl

Tel.: 12 645 05 19
a.bozek@unihut.pl

Wykaz i dane teleadresowe osób upoważnionych do występowania w imieniu i na rzecz POB wraz
z zakresem udzielonego im upoważnienia:

Lp.

Imię i
nazwisko

Zakres
upoważnienia

Dane Teleadresowe

1
2
3

………………….

POB
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