UMOWA DYSTRYBUCYJNA

nr …………………..……..

ENERGA-OPERATOR S.A.

……………………..

Umowa dystrybucyjna zawarta pomiędzy
ENERGĄ-OPERATOR S.A. a ………………………..

Niniejsza umowa dystrybucyjna zwana dalej Umową, została zawarta w dniu
…………………………… pomiędzy Stronami:
ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ, w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sądowego z siedzibą w Gdańsku pod numerem 0000033455, NIP 583-000-11-90
z kapitałem zakładowym w wysokości 1.356.110.400,00 zł wpłaconym w całości, zwana
dalej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), reprezentowana przez:

1. …………………………………………………………..
2. …………………………………………………………..
i
………………. z siedzibą w ………………… przy ul. ………………………., 00-000
……………….., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ………………., ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS …………………., NIP ………………………, z kapitałem
zakładowym w wysokości ……………………. zł z kapitałem wpłaconym w wysokości
………………………… zł zwana dalej podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie
handlowe (POB), reprezentowana przez:

1. …………………………………………………………..
2. …………………………………………………………..
Każda ze stron może być w Umowie zamiennie nazwana „Stroną”, a razem „Stronami”.
Reprezentanci Stron oświadczają, że działają na podstawie aktualnych upoważnień do
reprezentowania swej Strony w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z
Umowy, zgodnie z odpisami z Krajowego Rejestru Sądowego, które zostały okazane w
momencie jej podpisania.
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§1
Definicje
1.

Bilansowanie Handlowe – zgłaszanie do OSP przez POB do realizacji umów
sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a URD i prowadzenie
z nim rozliczeń wynikających z różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo
pobranej energii elektrycznej przez URD i wielkości określonej w tych umowach dla
każdego okresu rozliczeniowego.

2.

URD – odbiorca lub wytwórca, spełniający warunki określone w IRiESD,
przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD i posiadający umowę o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej z OSD.

3.

IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dokument
opracowany przez OSD określający procedury i zasady wykonywania czynności
związanych z ruchem sieciowym i eksploatacją sieci, oraz zasady bilansowania i
rozliczeń w sieci dystrybucyjnej obowiązujący na terenie działania OSD.

4.

IRiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie sytemu i
zarządzanie ograniczeniami systemowymi, dokument opracowany przez OSP
określający procedury i zasady wykonywania czynności związanych z ruchem
sieciowym,

eksploatacją

sieci

i

bilansowanie

systemu

oraz

zarządzania

ograniczeniami systemowymi
5.

Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne nagłe, nieprzewidywalne i niezależne
od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe
lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, przy
zachowaniu

należytej

staranności

Stron.

Przejawami

Siły

Wyższej

są

w

szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienia i osunięcia ziemi, huragan, powódź;
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady itd.;
c) działania wojenne, akty sabotażu;
d) strajki powszechne za wyjątkiem strajków u stron lub inne niepokoje społeczne,
w tym publiczne demonstracje.
6.

OSP – należy przez to rozumieć PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej.
ENERGA-OPERATOR S.A.
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7.

Rynek Bilansujący - mechanizm bieżącego bilansowania zapotrzebowania na
energię

elektryczną

i

wytwarzania

tej

energii

w

krajowym

systemie

elektroenergetycznym.
8.

MB - miejsca dostarczania energii rynku bilansującego, określany przez OSP punkt
w sieci objętej obszarem rynku bilansującego, reprezentujący pojedynczy węzeł
albo grupę węzłów w sieci, lub umowny punkt „ponad siecią”, w którym następuje
przekazanie energii pomiędzy URB a rynkiem bilansującym.

9.

MD - punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię
elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie sprzedaży energii
elektrycznej albo umowie kompleksowej.

10. Forma Pisemna – dokument przesłany faksem, pocztą elektroniczną w dniu
roboczym do godz. 15.00 za potwierdzeniem odbioru i jednocześnie wysłany listem
poleconym,

przesyłką

kurierską,

lub

przekazany

osobiście

za

pisemnym

potwierdzeniem.
11. FPP - fizyczny punkt pomiarowy, punkt w sieci, w którym dokonywany jest
rzeczywisty pomiar energii elektrycznej w okresach uśredniania nie większych niż
obowiązujące w rozliczeniach na rynku bilansującym;

§2
Postanowienia wstępne
1.

Strony zgodnie przyjmują, że ustalenia Umowy realizowane są na podstawie:
1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Ustawą”, wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;
2) IRiESD;
3) IRiESP w zakresie wynikającym z Umowy i IRiESD;

2.

Warunkiem realizacji Umowy jest posiadanie przez POB umowy o świadczenie
usług przesyłania zawartej z OSP.

3.

POB oświadcza, iż posiada zawartą umowę o świadczenie usług przesyłania z OSP
i jest uczestnikiem Rynku Bilansującego w rozumieniu postanowień IRiESP.
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4.

POB jako uczestnik Rynku Bilansującego posiada kody identyfikacyjne nadane
przez OSP, które zostały podane w załączniku nr 2.

5.

OSD oświadcza, iż posiada zawartą umowę o świadczenie usług przesyłania z
OSP.

6.

OSD oświadcza, iż posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.

7.

Postanowienia Umowy obowiązują Strony wyłącznie dla podmiotów wymienionych
w załączniku nr 1, którzy posiadają obowiązujące umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej z OSD oraz są przyporządkowani do miejsc
bilansowania POB.

8.

Strony oświadczają, że POB jest podmiotem odpowiedzialnym za Bilansowanie
Handlowe podmiotów określonych w zał. nr 1.

9.

Wszystkie inne określenie i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz załącznikach do
Umowy, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane posiadają znaczenia określone w
aktach prawnych i dokumentach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
§3
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron związanych
z realizacją Bilansowania Handlowego przez POB.
§4
Zobowiązania Stron
1.

W ramach Umowy OSD zobowiązuje się względem POB do:
1) Wyznaczania i przekazywania danych pomiarowych URD na zasadach i w
terminach określonych w Umowie.
2) Przekazywania do OSP zagregowanych danych pomiarowych z obszaru
swojego działania dla MB składającego się na Jednostkę Grafikową POB na
zasadach i w terminach określonych IRiESP.
3) Konfigurowania MB składających się na Jednostkę Grafikową POB w zależności
od zawieranych i rozwiązywanych umów przez POB z podmiotami, dla których
POB świadczy usługę Bilansowania Handlowego.
ENERGA-OPERATOR S.A.
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4) Weryfikacji zgłoszeń umów o Bilansowanie Handlowe, zawartych przez POB na
zasadach określonych w IRiESD oraz w Umowie;
5) Prowadzenia zgodnie z IRiESD, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
będących własnością OSD w części mającej wpływ na realizację Umowy;
6) Niezwłocznego informowania POB o zauważonych wadach lub usterkach
technicznych oraz o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość
dokonania niewłaściwych rozliczeń lub uniemożliwiających należyte wykonanie
Umowy;
7) Zachowania tajemnicy handlowej w zakresie Umowy oraz parametrów umów o
Bilansowanie Handlowe zawartych przez POB;
8) Powiadomienia POB o fakcie wstrzymania dostawy energii elektrycznej lub
rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z URD;
9) Stosowania postanowień IRiESD w pełnym jej zakresie.
2.

W ramach Umowy POB zobowiązuje się względem OSD do:
1) Zgłaszania do OSD zawartych umów o Bilansowanie Handlowe w celu
weryfikacji, na zasadach określonych w IRiESD i Umowie;
2) Niezwłocznego informowania OSD o okolicznościach mających wpływ na
możliwość dokonania poprawnych rozliczeń lub uniemożliwiających należyte
wykonanie Umowy;
3) Dostarczania i uaktualniania niezbędnych do realizacji Umowy danych lub
informacji na zasadach określonych przez IRiESD i Umowę;
4) Niezwłocznego powiadomienia OSD o wstrzymaniu i przyczynach wstrzymania
usług Bilansowania Handlowego;
5) Zachowania tajemnicy handlowej w zakresie Umowy;
6) Stosowania postanowień IRiESD
§5
Warunki realizacji Umowy

1.

Warunkiem realizacji Umowy jest:
1) Posiadanie przez POB zawartej umowy o Bilansowanie Handlowe z podmiotem,
dla którego świadczy usługi Bilansowania Handlowego. Podmiot, o którym
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mowa wyżej, musi posiadać umowę o świadczenie usług dystrybucji zawartą z
OSD.
2) POB bezzwłocznie po zawarciu umowy o Bilansowanie Handlowe, o której
mowa w pkt. 1 informuje o tym fakcie OSD w Formie Pisemnej. Zgłoszone nowe
umowy Bilansowania Handlowego przyjęte zgodnie z procedurą zawartą w
IRiESD i Umowie do realizacji przez OSD, stanowią podstawę do aktualizacji
zał. nr 1 dokonywanej przez OSD. Aktualizacja załącznika nr 1 wymaga
pisemnego powiadomienia POB i nie wymaga aneksu do Umowy.
3) W

przypadku

gdy

następuje

zmiana

podmiotu

odpowiedzialnego

za

Bilansowanie Handlowe rozpoczęcie realizacji świadczenia usług Bilansowania
Handlowego przez POB będzie możliwe po spełnieniu warunków określonych w
IRiESD.
4) Termin rozwiązania umowy o Bilansowanie Handlowe, o której mowa w pkt.1
powinien być określony w taki sposób, aby możliwe było pozyskanie danych
pomiarowych URD i przeprowadzenia rozliczeń przez dotychczasowy podmiot
odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe.
5) Termin rozwiązania umowy o Bilansowanie Handlowe, o której mowa w pkt.1
następuje od początku nowego okresu rozliczeniowego obowiązującego na
rynku

bilansującym

następującego

po

dacie

otrzymania

przez

OSD

powiadomień od sprzedawcy lub wytwórcy oraz POB przekazującego i
przejmującego odpowiedzialność za Bilansowanie Handlowe, jednak nie
wcześniej niż po 10 dniach kalendarzowych od powyższej daty.
6) OSD

powiadamia

dotychczasowy

i

nowy

podmiot

odpowiedzialny

za

Bilansowanie Handlowe danego sprzedawcy lub wytwórcy o przyjęciu lub
odrzuceniu zgłoszenia zmiany podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie
Handlowe w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszeń od wszystkich
stron o zawarciu kolejnej umowy o bilansowanie handlowe. W przypadku
odrzucenia zgłoszenia, OSD powiadamia jednocześnie o przyczynie odrzucenia.
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§6
Zasady wyznaczania, przekazywania i udostępniania danych pomiarowych
1. Podstawą wyznaczenia ilości energii elektrycznej przypisanej POB z podziałem na
sprzedawców i wytwórców są wielkości wskazane przez podstawowe układy
pomiarowo – rozliczeniowe, a w przypadku ich niesprawności rezerwowe układy
pomiarowo – rozliczeniowe.
2. Jeżeli rozbieżności wynikające ze wskazań podstawowego układu pomiarowo –
rozliczeniowego oraz rezerwowego układu pomiarowo – rozliczeniowego wskazują
na awarie jednego z nich, a nie można jednoznacznie stwierdzić wskazania którego
układu są poprawne oraz nie można wykonać sprawdzenia elementów układów
przed terminem przekazania przez OSD danych pomiarowych do OSP, to do czasu
wykonania

sprawdzenia

przyjmuje

się

wskazania

podstawowego

układu

pomiarowo – rozliczeniowego.
3. W przypadku równoczesnej niesprawności podstawowego i rezerwowego układu
pomiarowo – rozliczeniowego ilość energii elektrycznej określa się w następujący
sposób:
a) na podstawie współczynników korekcyjnych właściwych dla stwierdzonej
nieprawidłowości lub awarii.
b) jako średnią arytmetyczną ilości energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie
i dniu z czterech ostatnich okresów rozliczeniowych.
4. W przypadku konieczności dokonania korekt za czas trwania niesprawności układu
pomiarowo -rozliczeniowego,

okres

korekty

zostanie

ustalony na

podstawie

porozumienia między Stronami Umowy, lecz nie może być dłuższy niż do dnia
ostatniego sprawdzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego, które wykazało
poprawność jego działania.
5.

W ramach wyznaczania energii rzeczywistej wynikającej z fizycznych dostaw energii
elektrycznej w sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem Rynku Bilansującego, OSD:
1) wyznacza rzeczywiste ilości dostaw energii w MD:
a na podstawie uzyskanych danych pomiarowych z FPP, lub
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b na podstawie danych szacunkowych w przypadku awarii układu
transmisji danych lub układów pomiarowych nie wyposażonych w
układ transmisji danych, lub
c

na podstawie standardowych profili zużycia – dotyczy URD,
którym został przyporządkowany standardowy profil zużycia;

2) wyznacza rzeczywiste ilości dostaw energii dla MB na podstawie rzeczywistej
ilości dostaw energii do MD, określonej zgodnie z ppkt 1) oraz algorytmami
agregacji.
6.

OSD wyznacza ilość energii, o której mowa w ust.5. pkt.2 w podziale na rzeczywistą
ilość energii pobraną z sieci i oddaną do sieci dystrybucyjnej przez wszystkich
podmiotów, dla których Bilansowanie Handlowe prowadzi POB i którzy są
przyporządkowani do danego MB składającego się na Jednostkę Grafikową POB.

7.

Dla każdej godziny h doby handlowej, OSD wyznacza rzeczywiste ilości dostaw
energii w danym MB według poniższych algorytmów:
m

E
1)

MB _ URB
RZ (  ), h

URDW i
  ERZ
,h
i 1

n

2)

URDO j
MB _ URB
ERZ
(  ), h   ERZ , h
j 1

gdzie:
MB _ URB
ERZ
– całkowita ilość energii wprowadzona do sieci dystrybucyjnej w godz. h
( ), h

przez URD będących wytwórcami dla MBw przyporządkowanego do POB
odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe URD typu wytwórca;
MB _ URB
ERZ
– całkowita ilość energii pobrana z sieci dystrybucyjnej w godz. h przez URD
( ), h

będących

odbiorcami

dla

MBo

przyporządkowanego

do

POB

odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe URD typu odbiorca;
URDW i
ERZ
,h

– ilość energii wprowadzona do sieci dystrybucyjnej w godz. h przez danego
URD będącego wytwórcą, który jest przypisany do danego MBw;
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URDO j
ERZ
,h

– ilość energii pobrana z sieci dystrybucyjnej w godz. h przez danego URD
będącego odbiorcą, który jest przypisany do danego MBo;

m

– liczba URD będących wytwórcami, przypisanych do danego MB, które
zostało przyporządkowane do POB odpowiedzialnego za Bilansowanie
Handlowe URD typu wytwórca;

n

– liczba URD będących odbiorcami, przypisanych do danego MB, które
zostało przyporządkowane do POB odpowiedzialnego za Bilansowanie
Handlowe URD typu odbiorca.

8.

OSD wyznacza i przekazuje do OSP dane pomiarowe w oparciu o dane
szacunkowe, standardowe profile zużycia oraz z układów pomiarowych czytanych w
trybie on-line lub off-line określając ilości dostaw energii dla MB reprezentujących
dostawy energii realizowane w sieci dystrybucyjnej, która nie jest objęta obszarem
Rynku Bilansującego.

9.

Przekazywane do OSP i POB dane pomiarowe, mogą być korygowane przez OSD
w przewidzianym w IRiESP i IRiESD cyklu korygującym.

10. Przekazywanie danych pomiarowych do OSP i POB jest dokonywane z
dokładnością do 1 kWh, przy czym:
1) dane pomiarowe są przetwarzane z maksymalną możliwą dokładnością
wynikającą z własności systemów informatycznych LSPR, nie mniejszą niż 1
kWh,
2) wyniki obliczeń są rejestrowane w LSPR z dokładnością do 1 kWh, a
ewentualne zaokrąglenia są dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami
zaokrągleń,
3) dane pomiarowe są rejestrowane w LSPR z dokładnością do 1 kWh.
11. W przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanym zakłóceniem w procesie
zdalnego pozyskiwania danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych, OSD
przekazuje do OSP i POB dane pomiarowe obliczone jako średnia arytmetyczna z
ostatnich pięciu maksymalnych pomiarów dla danej godziny, w okresie ostatniego
miesiąca.
12. Dane pomiarowe dla POB będą udostępnione poprzez Platformę Wymiany
Informacji w formacie csv lub xml.
ENERGA-OPERATOR S.A.
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§7
Ograniczenia w wykonywaniu Umowy
1.

OSD jest uprawniony, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu do
wprowadzenia w całości lub części ograniczeń w świadczeniu usług dystrybucji na
rzecz POB w przypadku:
1) Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w całości lub w części,
2) wprowadzonych przez OSD ograniczeń w poborze energii elektrycznej przez
okres ich trwania i likwidacji ich skutków, zgodnie z IRiESD,
3) wprowadzonych przez OSP ograniczeń w poborze energii elektrycznej przez
okres ich trwania i likwidacji ich skutków, zgodnie z IRiESP,
4) niedotrzymanie przez podmiot dla którego POB świadczy usługi Bilansowania
Handlowego warunków określonych w umowie o świadczenie usług dystrybucji
oraz w IRiESD,
5) niedotrzymanie przez POB warunków określonych w Umowie lub w IRiESD,
6) ograniczeń wprowadzonych na podstawie Ustawy lub przepisów wykonawczych
do tej Ustawy,
§8
Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

1. OSD odpowiada za działania i zaniechania własne jak również za działania i
zaniechania podmiotu upoważnionego do działania w jego imieniu.
2. POB odpowiada za działania i zaniechania własne jak również za działania i
zaniechania podmiotu działającego w jego imieniu.
3. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
jest ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie
świadczonych usług przez jedną ze Stron, Strony przystąpią do wyznaczenia
rekompensaty za poniesione szkody.
5. Wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 4 Strony określą w sporządzonym
na tę okoliczność protokole.
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6. Do sporządzenia protokołu powołany zostanie na wniosek Strony domagającej się
rekompensaty czteroosobowy zespół – po dwóch przedstawicieli każdej ze Stron.
7. Zespół, o którym mowa w ust. 6 sporządzi protokół z prowadzonych ustaleń w ciągu
10 dni od dnia jego powołania.
8. W przypadku braku porozumienia, co do rekompensaty z tytułu niewykonania lub
nienależytego

wykonania

Umowy,

Strony

zastosują

procedurę

dotyczącą

rozstrzygania spraw spornych zgodnie z § 9 Umowy.
§9
Rozstrzyganie spraw spornych
1.

W przypadku sporu powstałego w toku realizacji postanowień Umowy, Strony
podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu.

2.

Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji w ciągu 30 dni od daty
jego zaistnienia to rozstrzygany on będzie przez Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Strony pozwanej, chyba, że sprawy sporne wynikające z Umowy będą
należeć do właściwości Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3.

Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego Umowy nie zwalnia Stron Umowy od
wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
§ 10
Okres obowiązywania Umowy, zmiany Umowy

1.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

2.

W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego mających związek
z postanowieniami Umowy, Strony podejmą bezzwłocznie i w dobrej wierze jej
renegocjacji, pod kątem dostosowania zapisów Umowy do nowych okoliczności.

3.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane tylko za pisemną
zgodą Stron w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem
danych zawartych w Załączniku nr 2. Zmiana wykazu URD, ich danych
identyfikacyjnych zawartych w Załączniku nr 1, odbywa się zgodnie z § 5 i nie
wymaga sporządzania aneksu.

4.

Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3
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miesięcznego

okresu

wypowiedzenia

ze

skutkiem

na

koniec

miesiąca

kalendarzowego.
5.

Wypowiedzenie

Umowy

może

być

dokonane

tylko

w

formie

pisemnego

zawiadomienia drugiej Strony.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.

Zmiana osób upoważnionych do wymiany informacji, zawartych w Załączniku nr 2,
oraz ich danych adresowych, możliwa jest po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony Umowy i nie wymaga sporządzania aneksu.

2.

Informacje techniczne lub handlowe przekazywane w związku z realizacją Umowy
nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w
jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

3.

Tajemnica handlowa, o której mowa w ust. 2, nie będzie stanowiła przeszkody dla
którejkolwiek ze Stron Umowy w ujawnieniu informacji zleceniobiorcom działającym
w imieniu i na rzecz Strony przy wykonaniu Umowy, z zastrzeżeniem zachowania
przez nich w tajemnicy uzyskanych informacji.

4.

Postanowienia ust. 2 i 3 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 Umowy jako informacja, która
może zostać ujawniona.

5.

Strona Umowy nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z Umowy, w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony.

6.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego jak również akty prawne wymienione w

§ 1 Umowy i inne powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.
7.

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

8.

Integralną część Umowy stanowią Załączniki:
1) Załącznik nr 1. Wykaz podmiotów i ich dane identyfikacyjne.
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2) Załącznik nr 2. Dane POB oraz wykaz osób upoważnionych do występowania w
imieniu i na rzecz Stron Umowy oraz wykaz osób odpowiedzialnych do wymiany
informacji z zakresu realizacji Umowy.
3) Załącznik nr 3. Warunki realizacji Umowy.
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