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PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY KOMPLEKSOWEJ LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
DYSTRYBUCJI GAZU KOKSOWNICZEGO  

wprowadzone do stosowania od dnia 1.08. 2017 roku 

 
 

Ogólne warunki wykonywania Umowy kompleksowej lub Umowy o świadczenie usług dystrybucji, 
zawartej z Odbiorcą końcowym, niebędącym konsumentem, pobierającym gaz koksowniczy z sieci 

dystrybucyjnej gazu koksowniczego OSD 
 
 

I Informacje ogólne 
 

1. Niniejsze Ogólne warunki umowy stanowią integralną część Umowy kompleksowej lub Umowy  
dystrybucyjnej gazu koksowniczego zawieranej pomiędzy OSD a Odbiorcą pobierającym gaz 
koksowniczy z sieci dystrybucyjnej gazu koksowniczego OSD. 

 

2. Pojęcia używane w Ogólnych warunkach umowy i w Umowie kompleksowej lub Umowie 
dystrybucyjnej mają następujące znaczenie: 

 

Awaria – zdarzenie niespodziewane, które spowodowało znaczną utratę technicznej 
sprawności sieci dystrybucyjnej, lub przyłączonych do niej sieci, instalacji lub urządzeń lub 
bezpośrednie poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, lub nagłą 
konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń lub ich uniknięcia oraz usunięcia 
skutków spowodowanych ich wystąpieniem i mogące powodować ograniczenia w dostarczaniu, 
dystrybucji lub odbiorze gazu koksowniczego, 

 

Doba gazowa – oznacza okres od godziny 00:00 do godziny 24:00 dnia bieżącego, 
 

Dzień roboczy – każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  
od pracy, 

 

IRiESD – instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowana przez OSD na 
podstawie art. 9g ustawy Prawo energetyczne i wprowadzona przez niego do stosowania, 
zamieszczona na stronie internetowej OSD oraz udostępniona do publicznego wglądu w 
siedzibie OSD. IRiESD stanowi integralną część Umowy kompleksowej dostarczania gazu 
koksowniczego lub Umowy dystrybucyjnej z mocy art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne. 

 

Miesiąc gazowy – okres od godziny 00:00 pierwszego dnia bieżącego miesiąca do godziny 
24:00 ostatniego dnia bieżącego miesiąca, 

 

Moc umowna – Określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie 
kompleksowej maksymalna godzinowa ilość gazu koksowniczego w kWh/h którą może być 
dostarczona do dystrybucji w punkcie wejścia lub pobrana z dystrybucji w punkcie wyjścia. 

 

Nielegalne pobieranie gazu koksowniczego – pobieranie gazu koksowniczego przez 
Odbiorcę bez zawartej umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-
rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ  mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 
dokonywanych przez ten układ. W szczególności nielegalne pobieranie gazu koksowniczego 
następuje w razie pobrania tego gazu z sieci OSD bez zawartej umowy sprzedaży lub w ilości 
większej niż przekazana do dystrybucji w punkcie wejścia. 

 

Obiekt – nieruchomość, lokal albo inny obiekt, do którego dostarczane jest Gaz koksowniczy  
na podstawie umowy kompleksowej lub umowy dystrybucyjnej, 
 
Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu gazu koksowniczego na własny użytek, 

 

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) – PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o., 
KRS: 0000056798. 
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Operator systemu współpracującego (OSW) – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., KRS: 
0000374001. 
 

Gaz koksowniczy – gaz koksowniczy wytwarzany przez Wytwórcę, dostarczany za pomocą 
sieci gazowej, niezależnie od jego przeznaczenia, 

 

 Przekazywanie gazu koksowniczego do dystrybucji w punkcie wejścia - przekazanie 
paliwa gazowego celem jego dystrybucji do systemu dystrybucyjnego OSD lub do systemu 
dystrybucyjnego OSW w taki sposób, by następnie gaz koksowniczy mógł zostać wprowadzony 
przez OSW do punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego OSD na podstawie umowy zawartej 
między OSD i OSW. 

 

Pośredniczący podmiot gazowy – pośredniczący podmiot gazowy w rozumieniu przepisów 
ustawy o podatku akcyzowym, 

 

Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z późn. zm.), 

 

Rok gazowy – Okres od godziny 00:00 dnia 1 stycznia roku bieżącego do godziny 24:00 dnia 
31 grudnia bieżącego roku., 

 

Taryfa (lub Taryfa dla gazu koksowniczego) – stosowany przez OSD zbiór cen i stawek opłat 
oraz warunków ich stosowania, na podstawie którego rozliczana będzie sprzedaż i świadczenie 
usług dystrybucji gazu koksowniczego dostarczanego do Odbiorcy, wprowadzany jako 
obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo 
energetyczne. Jednakże wskutek wejścia w życie art. 62b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne z chwilą upływu terminu obowiązywania Taryfy dla gazu koksowniczego 
na 2017 r. Taryfa OSD będzie podstawą do rozliczeń z Odbiorcą jedynie z tytułu świadczonej 
przez OSD usługi dystrybucji gazu koksowniczego. 
 
Cennik - rozumie się przez to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, 
opracowany przez OSD i wprowadzany jako obowiązujący w trybie określonym w ustawie 
Kodeks Cywilny; 

 

Układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a 
także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru objętości lub innych parametrów gazu 
koksowniczego pobranego lub dostarczonego do sieci gazowej i dokonywania rozliczeń. 
 
Układ telemetryczny – urządzenia nadawczo-odbiorcze współpracujące z układami 
pomiarowymi, służące do zdalnego przesyłu wyników pomiarów do centrów zbierania  
i przetwarzania danych pomiarowych, 
 
Umowa dystrybucyjna – umowa o świadczenie usług dystrybucji gazu koksowniczego zawarta 
pomiędzy OSD a Odbiorcą, na podstawie, której OSD świadczy usługi dystrybucji na rzecz 
Odbiorcy;  

 

Umowa kompleksowa –  zawarta pomiędzy OSD działającym wówczas także jako sprzedawca 
i Odbiorcą umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży gazu koksowniczego i umowy 
dystrybucyjnej; 
 
Umowa – Umowa dystrybucyjna lub Umowa kompleksowa; 

 

URE – Urząd Regulacji Energetyki, 
 

Ustawa o podatku akcyzowym – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. 
U. z 2011 r., nr 108, poz. 626, z późn. zm.), 
 

Wytwórca – gazu koksowniczego ArcelorMittal Poland S.A., KRS: 0000115891, Oddział  
w Zdzieszowicach. 
 

3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2 powyżej oraz w Umowie zastosowanie mają definicje 
zawarte w Taryfie oraz IRiESD. W razie rozbieżności w definicjach stosowanych w Taryfie, 
IRiESD i w Ogólnych warunkach umowy pierwszeństwo mają definicje zawarte w IRiESD. 
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6. Użyte w Ogólnych warunkach umowy i Umowie odniesienia do „ilości gazu koksowniczego” 
rozumie się jako odniesienie do „ilości gazu koksowniczego, wyrażonej w w kWh”, o ile 
wyraźnie nie zastrzeżono inaczej. „Objętość gazu koksowniczego” wyrażana jest w metrach 
sześciennych (m

3
) w warunkach normalnych. 

 
 

II Podstawowe obowiązki OSD 
 

1. OSD zobowiązany jest w szczególności do: 
 

1.1. Dystrybucji lub także sprzedaży gazu koksowniczego o cieple spalania oraz 
parametrach jakościowych określonych w Umowie i IRiESD, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i warunkami określonymi w Umowie. Przy czym w przypadku umowy 
dystrybucji OSD zobowiązuje się do dostarczania gazu koksowniczego, w ilości 
przekazanej do dystrybucji w punkcie wejścia - do miejsca dostarczania gazu 
koksowniczego, stanowiącego punkt wyjścia z systemu dystrybucyjnego OSD; 
 

1.2. Utrzymywania parametrów jakościowych gazu koksowniczego dostarczanego do 
punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego, na poziomie określonym w Umowie, 
Taryfie i IRiESD, pod warunkiem realizacji przez Sprzedawcę, OSW i Odbiorcę 
zobowiązań mających wpływ na utrzymanie tych parametrów. OSD nie ponosi 
odpowiedzialności za zmiany parametrów gazu koksowniczego z  przyczyn od niego 
niezależnych, a w szczególności za skutki wprowadzenia do systemu dystrybucyjnego 
OSD gazu koksowniczego nie spełniającego parametrów jakościowych. Pełną 
odpowiedzialność za spełnianie parametrów jakościowych gazu koksowniczego 
wprowadzonego do systemu dystrybucyjnego OSD - ponosi podmiot, który ten gaz do 
systemu dystrybucyjnego OSD wprowadził. Miejscem, w którym OSD zapewnia 
parametry jakościowe dostarczanego gazu koksowniczego jest miejsce dostarczania 
paliwa gazowego do Odbiorcy, które to miejsce stanowi punkt wyjścia z systemu 
dystrybucyjnego OSD, którym to miejscem - o ile Umowa nie stanowi inaczej - jest 
kurek główny zlokalizowany na wejściu do instalacji Odbiorcy; 
 

1.3. Bezzwłocznego przystępowania do usuwania zakłóceń w dostarczaniu gazu 
koksowniczego spowodowanych nieprawidłową pracą systemu dystrybucyjnego; 
 

1.4. Udzielania, na wniosek Odbiorcy, informacji o przewidywanym terminie wznowienia 
dostarczania gazu koksowniczego, przerwanego z powodu awarii systemu 
dystrybucyjnego lub siły wyższej;  

 

1.5. Sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowego lub układu telemetrycznego 
na warunkach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach; 

 

1.6. Zapewnienia na żądanie Odbiorcy zlecenia niezależnemu laboratorium badawczemu 
sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowego. Przekazanie w/w układu do 
badania laboratoryjnego nastąpi w terminie siedmiu (7) dni od dnia wpływu w/w wniosku 
do OSD. Przy czym Odbiorca jest uprawniony do zlecenia wykonania dodatkowej 
ekspertyzy w/w układu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyników z 
przeprowadzonego badania 
 

1.7. Dokonywania na wniosek Odbiorcy sprawdzenia prawidłowości działania układu 
telemetrycznego stanowiącego własność OSD; 

 

1.8. Sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych gazu koksowniczego, wykonując 
odpowiednie pomiary. 
 

1.7. Udzielenia Odbiorcy, na jego wniosek, bonifikaty w wysokości ustalonej w Taryfie w 
przypadku stwierdzenia niezgodności jakości gazu koksowniczego z Umową, o ile 
niedotrzymanie tych parametrów jest wynikiem okoliczności, za które OSD ponosi 
odpowiedzialność; 
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1.8. Przyjmowania od Odbiorcy zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania gazu 
koksowniczego; 

 

1.9. Terminowego rozpatrzenia wniosków i reklamacji Odbiorcy i udzielenia odpowiedzi; 
 

1.10. Dokonania korekty rozliczeń z Odbiorcą, na zasadach określonych w Taryfie, w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu 
pomiarowego  albo w razie przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań układu 
pomiarowego; 

 

1.11. Nieodpłatnego udzielania na żądanie Odbiorcy informacji dotyczących rozliczeń oraz 
aktualnej Taryfy lub Cennika. Ponadto OSD zobowiązuje się do nieodpłatnego 
informowania Odbiorcy o każdorazowej zmianie cen i stawek opłat określonych w 
Taryfie lub Cenniku poprzez przesłanie mu nowej Taryfy, po jej zatwierdzeniu i 
ogłoszeniu przez Prezesa URE lub nowego Cennika po jego ogłoszeniu na stronie 
internetowej OSD. Informacje w tym zakresie będą przesyłane Odbiorcy w terminie 
jednego okresu rozliczeniowego; 

 

1.12. Umieszczania na fakturach, na podstawie, których następują rozliczenia płatności z 
tytułu realizacji Umowy numeru układu pomiarowego Odbiorcy; 

 
1.13. Powiadomienia Odbiorcy, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o terminach i 

czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu gazu koksowniczego w formie 
ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny 
sposób przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnym zawiadomień 
przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji;  

 
1.14. Niezwłocznego sprawdzania zgłoszeń Odbiorcy o zaistniałych ograniczeniach, 

przerwach  i zakłóceniach w dostarczaniu gazu koksowniczego oraz niezwłocznego 
likwidowania przyczyn powodujących ograniczenia, przerwy i zakłócenia w dostarczaniu 
gazu koksowniczego; 

 
1.15. Przeprowadzania na swój koszt, w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące 

przepisy prawa, badań parametrów jakościowych gazu koksowniczego; 
 
1.16. Przeprowadzania na wniosek Odbiorcy sprawdzenia parametrów jakościowych gazu 

koksowniczego poprzez wykonanie odpowiednich pomiarów. Koszty tego sprawdzenia 
na zasadach określonych w Taryfie, ponosi Odbiorca w przypadku zgodności 
parametrów jakościowych ze standardami określonymi w przepisach prawa, IRiESD lub 
Umowie; 

 
1.17. Odpłatnego podejmowania stosownych czynności w celu umożliwienia bezpiecznego 

wykonania przez użytkownika systemu dystrybucyjnego lub inny podmiot prac na 
obszarze tego systemu; 

 
1.18. Dokonywania przeglądów okresowych układów pomiarowych będących jego 

własnością. W takim przypadku OSD informuje Odbiorcę o terminie tych przeglądów i o 
prawie Odbiorcy do obecności podczas wykonywania tych prac.  

 
 

III Podstawowe obowiązki Odbiorcy 
 

1. Odbiorca zobowiązany jest w szczególności do: 
 

1.1. Terminowego regulowania należności i opłat związanych z realizacją Umowy; 
 

1.2. Zapewnienia  uprawnionym pracownikom lub przedstawicielom OSD dostępu do 
układu pomiarowego oraz instalacji gazowej - w szczególności w celu umożliwienia 
kontroli przestrzegania przez Odbiorcę postanowień Umowy, prawidłowości rozliczeń 
oraz dokonywania odczytów; 
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1.3. Umożliwienia uprawnionym pracownikom lub przedstawicielom OSD wykonywania 
niezbędnych prac eksploatacyjnych – w tym konserwacyjnych i remontowych – oraz 
zabezpieczających na elementach sieci gazowej znajdujących się na terenie 
Odbiorcy, w tym w szczególności w układzie pomiarowym i telemetrycznym. Odbiorca 
zobowiązuje się również do umożliwienia OSD wykonania stosownych prac mających 
na celu rozbudowę sieci gazowej lub dokonanie przyłączenia do sieci gazowej  gazu 
koksowniczego 
 

1.4. Umożliwienia OSD wykonywania pomiarów wielkości i parametrów jakościowych gazu 
koksowniczego. W przypadku uniemożliwienia dokonania takich pomiarów Odbiorca 
ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę jaką poniósł z tego tytułu on sam, OSD lub 
inny Odbiorca; 
 

1.5. Umożliwienia uprawnionym pracownikom lub przedstawicielom OSD zdemontowania 
układu pomiarowego lub układu telemetrycznego, w przypadku wstrzymania 
dostarczania gazu koksowniczego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania, z jakiejkolwiek 
przyczyny Umowy, jego awarii lub uszkodzenia, a także jego wydania 
przedstawicielom Operatora - jeżeli układ pomiarowy lub układ telemetryczny nie 
stanowi własności sprzedawcy lub Odbiorcy; 
 

1.6. Umożliwienia upoważnionym przedstawicielom OSD dostępu do elementów sieci lub 
instalacji Odbiorcy w celu dokonania wstrzymania dostarczania gazu koksowniczego 
w szczególności w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania, z jakiejkolwiek przyczyny 
Umowy; 

 
1.7. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, poinformowania OSD o zauważonych 

wadach lub usterkach układu pomiarowego lub układu telemetrycznego, a także o 
stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze gazu 
koksowniczego; 
 

1.8. Poniesienia kosztów: 
 - sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowego lub układu 

telemetrycznego zainstalowanego u Odbiorcy, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości 
w działaniu tego układu lub jego poszczególnych elementów. Koszty, które winien 
ponieść Odbiorca obejmują w szczególności  koszty badania laboratoryjnego układu 
pomiarowego wykonanego na jego żądanie, w tym jego demontażu oraz montażu.  

 – sprawdzenia i pomiarów jakości dystrybuowanego gazu koksowniczego, jeżeli w 
wyniku przeprowadzonego sprawdzenia potwierdzono dotrzymanie parametrów 
jakościowych tego gazu; 

  

1.9. Zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dostępem osób 
nieupoważnionych do układu pomiarowego lub układu telemetrycznego gazu 
koksowniczego, niedokonywania w nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem 
włącznie), utrzymania w należytym stanie technicznym szafki (jeżeli jest zabudowana) 
przeznaczonej na te urządzenia oraz pokrycia w pełnej wysokości szkód wynikających 
z ich uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, chyba, że nastąpiło to z przyczyn, za które 
Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. Szkody, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym obejmują także koszty ponownej legalizacji układu. Wskazany 
obowiązek dotyczy też wszelkich plomb znajdujących się na lub przy w/w układzie 
pomiarowym lub telemetrycznym. Niniejszy obowiązek dotyczy przypadku, gdy układ 
ten znajduje się na terenie lub obiekcie będącym w posiadaniu Odbiorcy; 
 

1.10. Utrzymywania w należytym stanie technicznym, w tym przeprowadzania 
odpowiednich remontów i konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
znajdującej się w jego obiekcie instalacji gazowej, za którą Odbiorca odpowiada; 
 

1.11. Ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z wadliwą eksploatacją 
własnych sieci i instalacji gazowych mających wpływ na urządzenia OSD lub 
urządzenia innych Odbiorców; 
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1.12. Odbioru i używania gazu koksowniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
warunkami określonymi w Umowie, w tym zgodnie ze złożoną deklaracją o 
przeznaczeniu gazu koksowniczego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego; 
 

1.13. Zapewnienia eksploatacji, obsługi serwisowej i legalizacji układu pomiarowego lub 
układu telemetrycznego, o których mowa w pkt 1.14; 
 

1.14. Dokonywania montażu lub demontażu układu pomiarowego lub układu 
telemetrycznego w obecności uprawnionego pracownika lub przedstawiciela OSD. 
Dokonanie tych czynności Strony potwierdzają w protokole. Protokół ten nie stanowi 
zmiany umowy. OSD może wyrazić zgodę na dokonywanie tych prac bez udziału jego 
uprawnionego pracownika lub przedstawiciela. Zgoda ta nie powoduje wyłączenia lub 
ograniczenia odpowiedzialności Odbiorcy; 
    

1.15. Poniesienia kosztów sprawdzenia układu pomiarowego lub układu telemetrycznego w 
następstwie stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczeń układu pomiarowego lub układu 
telemetrycznego, chyba że nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

 

1.16. Niezwłocznego pisemnego zawiadomienia OSD o każdej zmianie okoliczności 
mającej bądź mogącej mieć wpływ na wykonanie Umowy; zawiadomienie to może być 
również dokonane w inny sposób uzgodniony pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą; 
 

1.17. Informowania OSD o terminie i zakresie planowanych pracach remontowych, 
modernizacyjnych i przyłączeniowych realizowanych przez Odbiorcę na instalacjach i 
urządzeniach będących jego własnością oraz mogących mieć wpływ na realizację 
usługi dostarczania gazu koksowniczego. Odbiorca jest zobowiązany do 
poinformowania OSD o planowanych pracach z co najmniej 3 miesięcznym 
wyprzedzeniem; 
 

1.18. Utrzymywania bezpośrednich kontaktów ze służbami dyspozytorskimi i 
eksploatacyjnymi OSD, w tym w zakresie wymiany informacji o zaistnieniu awarii lub 
siły wyższej, 

 
 

2. Dodatkowo - w odniesieniu do układu pomiarowego będącego własnością Odbiorcy - 
Odbiorca zobowiązuje się on w szczególności do: 
 

2.1. Dokonania legalizacji układu pomiarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszty tej legalizacji, w braku innych uzgodnień, obciążają Odbiorcę. 
 

2.2. Umożliwienia wykonania kontroli układu pomiarowego lub układu telemetrycznego na 
każde żądanie OSD, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia stosownego wniosku 
przez OSD. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu tego układu 
koszty jego sprawdzenia ponosi Odbiorca.; 
 

2.3. Umożliwienia pracownikom lub uprawnionym przedstawicielom OSD założenia plomb 
zabezpieczających na urządzeniach układu pomiarowego lub układu telemetrycznego; 
 

2.4. Umożliwienia OSD zdalnego odczytu danych pomiarowych w przypadku 
funkcjonowania urządzeń telemetrycznych podłączonych bezpośrednio do układu 
pomiarowego tego Odbiorcy; 
 

2.5. Umożliwienia OSD instalacji własnych urządzeń telemetrycznych w przypadku braku 
urządzeń telemetrycznych podłączonych bezpośrednio do układu pomiarowego 
Odbiorcy oraz zapewnienia dostępu do tych urządzeń; 
 

2.6. Utrzymywania układu pomiarowego lub układu telemetrycznych w należytym stanie 
technicznym oraz wykonywania jego przeglądów okresowych; 
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2.7. Informowania OSD o terminach wykonywanych przeglądów okresowych, z co najmniej 
14 dniowym wyprzedzeniem, i umożliwienia jego uprawnionym pracownikom lub 
przedstawicielom obecności w trakcie trwania tych prac; 
 

2.8. Stosownej zmiany układu pomiarowego lub układu telemetrycznego na żądanie OSD, 
w przypadku zmiany charakterystyki poboru gazu koksowniczego uniemożliwiającej 
prawidłowy pomiar w danym punkcie wyjścia z systemu dystrybucyjnego, w 
szczególności w przypadku zmiany mocy umownej lub ilości dystrybuowanego gazu 
koksowniczego. Przy czym w przypadku takiej zmiany Odbiorca zobowiązany jest 
uzgodnić rodzaj i parametry techniczne tego układu z OSD przed jego 
zamontowaniem oraz umożliwić nadzór uprawnionym pracownikom lub 
przedstawicielom OSD przy jego montowaniu. Obowiązek, którym mowa w zdaniu 
poprzednim dotyczy również przypadku, gdy Odbiorca z własnej inicjatywy dokonuje 
zmiany/wymiany układu pomiarowego lub telemetrycznego; 
 

2.9. Umożliwienia uprawnionym pracownikom lub przedstawicielom OSD wykonywania 
pomiarów wielkości i parametrów gazu koksowniczego. W przypadku uniemożliwienia 
dokonania takich pomiarów Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę jaką 
poniósł z tego tytułu on sam, OSD lub inny Odbiorca gazu koksowniczego 
 

2.10. Niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, poinformowania OSD o zaistniałej 
awarii układu pomiarowego lub systemu transmisji danych oraz podjęcia bez zbędnej 
zwłoki działań zmierzających do jej usunięcia; 
 

2.11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, a także utraty układu pomiarowego lub 
układu telemetrycznego Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego jego wymiany 
lub naprawy, nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia w/w uszkodzenia, 
zniszczenia, utraty lub utraty wymaganej prawem legalizacji; 

 

IV. Moc umowna - zmiana 

 

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień moc umowna jest zamawiana w jednakowej 
wielkości na cały rok gazowy. Z zastrzeżeniem ust. 3 moc umowna nie może być zmieniona w 
trakcie roku gazowego; 
 

2. Wniosek o zmianę zamówionej mocy umownej należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy 
przed upływem roku gazowego. Zmiana mocy umownej następuje za zgodą obu stron, w 
formie aneksu do umowy jednakże OSD może nie zgodzić się na zmianę jedynie z 
uzasadnionych przyczyn; 
 

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Odbiorcy i za zgodą OSD moc umowna może być 
zmieniona w trakcie roku gazowego; 
 

4. Zmiana mocy umownej następuje w formie aneksu do umowy; 
 

5. W przypadku braku wniosku, o którym mowa powyżej lub złożenia go po terminie 
dotychczasowa moc umowna pozostaje bez zmian; 
 

6. W przypadku, gdy określona w w/w wniosku moc umowna wykracza poza moc 
przyłączeniową dla danego punktu wyjścia lub wykracza poza zakres układu pomiarowego - 
zmiana mocy umownej jest możliwa dopiero po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o wydanie 
nowych warunków przyłączenia oraz po wykonaniu zawartej na jego podstawie umowy o 
przyłączenie; 
 
 

V.  Zamówienie ilości gazu koksowniczego - zmiana (dot. Umowy kompleksowej) 
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1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień ilość gazu koksowniczego jest zamawiana w 
jednakowej wielkości na cały rok gazowy, z zastrzeżeniem ust. 3;. 
 

2. Wniosek o zmianę zamówionej ilości gazu koksowniczego należy złożyć najpóźniej w terminie 
3 miesięcy przed upływem roku gazowego. Zmiana ilości gazu koksowniczego następuje za 
zgodą obu stron, w formie aneksu do Umowy kompleksowej jednakże OSD może nie zgodzić 
się na zmianę jedynie z uzasadnionych przyczyn; 
 
 

3. Odbiorca ma prawo zgłosić OSD zmniejszenie lub zwiększenia zamówionej ilości gazu 
koksowniczego w odniesieniu do jednego lub kilku miesięcy, najpóźniej na 30 dni roboczych 
przed rozpoczęciem okresu, którego zmiana ma dotyczyć. Zwiększenie zamówionej ilości 
gazu koksowniczego nie może prowadzić do przekroczenia mocy umownej. Zgłoszona 
zmiana podlega zatwierdzeniu przez OSD. OSD poinformuje Odbiorcę o zatwierdzeniu lub 
odrzuceniu zgłoszonej zmiany w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od 
Odbiorcy. Zatwierdzona zmiana zmienia zamówione ilości gazu koksowniczego. W przypadku 
odrzucenia zmiany wiążące dla Stron jest dotychczas obowiązujące zamówienie. Zmiana 
wielkości zużycia gazu koksowniczego na zasadach określonych powyżej nie stanowi zmiany 
Umowy kompleksowej oraz nie wymaga podpisania aneksu; 
 

4. W przypadku braku w/w wniosku lub zgłoszenia albo złożenia ich po terminie dotychczas 
zamówiona ilość paliw gazowego pozostaje bez zmian; 
 

5. Zamówiona ilość gazu koksowniczego nie może przekraczać ilości wynikającej z mocy 
umownej. 

 
 

VI. Zasady prowadzenia rozliczeń 
 
1. Do rozliczeń z tytułu Umowy mają zastosowania ceny, stawki opłat i zasady ich stosowania 

zawarte w Taryfie lub Cenniku, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany 
odbiorca. W przypadku zmiany cen i stawek opłat zawartych w Taryfie nowe stawki i ceny zostaną 
wprowadzone do rozliczeń przez OSD nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia 
nowej Taryfy dla Paliw Gazowych w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki i nie później niż do 45 
dnia od dnia tego ogłoszenia. Natomiast w przypadku zmiany cen zawartych w Cenniku nowe 
ceny zostaną wprowadzone do rozliczeń przez OSD nie wcześniej niż po upływie 14 dni od od 
dnia opublikowania nowego Cennika na stronie internetowej OSD www.zeblach.pl; 

2. Jednostką rozliczeniową jest jedna kilowatogodzina (kWh). Ilość jednostek energii jest ustalana na 
podstawie iloczynu wielkości zużycia gazu koksowniczego, określonej w metrach sześciennych 
normalnych, oraz współczynnika konwersji ustalonego na zasadach określonych we właściwych 
przepisach prawa; 
 

3. Rozliczenia należności z tytułu Umowy następują zgodnie z postanowieniami Taryfy lub Cennika 
oraz obowiązujących przepisów, w szczególności postanowieniami Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi; 

 
4. Rozliczanie zużycia gazu koksowniczego będzie odbywało się w okresach rozliczeniowych nie 

dłuższych niż miesiąc; 
 

5. Należności z tytułu pobranej ilości gazu koksowniczego oraz świadczone usługi dystrybucyjne 
będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur VAT wystawianych przez OSD. OSD 
zobowiązuje się wysyłać faktury VAT w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wystawienia; 
 

6. Odbiorca upoważnia OSD do wystawiania faktur bez podpisu Odbiorcy; 
 

7. Faktura VAT będzie wystawiana w oparciu o: 
7.1. ceny, stawki opłat i zasady ich stosowania zawarte w aktualnie obowiązującej Taryfie lub 

Cenniku, o których mowa w ust. 1; 
7.2. moc umowną; 
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7.3. wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego, z zastrzeżeniem postanowień poniżej; 
7.4. współczynniki konwersji stanowiące iloraz ciepła spalania 1 m3 gazu koksowniczego, 

ustalone na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa; 
 

8. W przypadku zmiany cen gazu, stawek opłat abonamentowych, stawek opłat za usługę 
dystrybucyjną w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpi rozdzielenie zużycia oraz opłat 
proporcjonalnie do liczby dni przed i po zmianie cen i obowiązujących stawek. Przy czym powyżej 
w odniesieniu do Odbiorców, których układ pomiarowy wyposażony jest w urządzenia rejestrujące 
przebieg godzinowego poboru zużycia Gazu koksowniczego, do rozliczeń za gaz koksowniczy 
pobrane przez Odbiorcę przyjmuje się wskazania Układu pomiarowego na dzień zmiany; 
 

9. W przypadku braku możliwości ustalenia wielkości zużycia gazu koksowniczego na podstawie 
odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego do rozliczeń przyjmuje się średniodobowe 
zużycie gazu koksowniczego, ustalone na podstawie prawidłowo zmierzonego poboru gazu 
koksowniczego w porównywalnym okresie, pomnożone przez liczbę dni w okresie, w którym brak 
możliwości ustalenia wielkości zużycia gazu koksowniczego na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego; 
 

10. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu układu pomiarowego przez uprawnionego 
przedstawiciela OSD może wyrazić zgodę na poinformowanie go przez Odbiorcę o wskazaniach 
układu pomiarowego; 
 

11. Odbiorca będzie regulował należności przewidziane w umowie oraz określone w wystawionej 
przez OSD fakturze VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 
dni od daty jej wystawienia;  

 
12. Odbiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w odniesieniu do otrzymanej faktury VAT. 

Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od jej otrzymania. Złożenie reklamacji nie 
uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności; 
  

13. W przypadku uwzględnienia reklamacji Odbiorcy OSD zalicza nadpłatę na poczet następnej 
wystawionej przez OSD faktury, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Niedopłata jest rozliczania w 
pierwszej fakturze za najbliższy okres rozliczeniowy; 
 

14. W razie sporu dotyczącego wystawionej przez OSD faktury VAT Strony mają prawo wystąpić na 
drogę sądową po wyczerpaniu trybu reklamacji. Spór nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia 
płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności; 
 

15. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę ich wpływu na rachunek bankowy, o którym 
mowa w ust. 12; 
 

16. Za przekroczenie terminu płatności, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek naliczonych 
za każdy dzień opóźnienia w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 

17. Odbiorca nie jest uprawniony do przeniesienia obowiązków lub praw wynikających Umowy, w tym 
do zbywania jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec OSD, na rzecz osób 
trzecich, bez zgody OSD wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

18. W przypadku nieterminowego regulowania należności przez Odbiorcę, OSD może skorzystać z 
zabezpieczeń udzielonych mu przez Odbiorcę, po upływie terminu wskazanego w pisemnym 
wezwaniu do zapłaty. 

 
 
VII. Reklamacje, bonifikaty 

 

1. OSD jest zobowiązany do przyjmowania od Odbiorcy zgłoszeń i reklamacji dotyczących 
dostarczania gazu koksowniczego. 
  

2. Rozpatrzenie zgłoszenia lub reklamacji następuje w terminie 14 dni od ich złożenia. 
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3. W przypadku konieczności przeprowadzenia stosownych pomiarów lub kontroli w związku z 
dokonanym zgłoszeniem/reklamacją termin, o którym mowa powyżej liczy się od dnia zakończenia 
tej kontroli lub pomiarów; 
 

4. Reklamacja może zostać złożona przez Odbiorcę korespondencyjnie na adres siedziby OSD lub 
drogą elektroniczną, po uprzednim wyrażeniu zgody przez OSD na składanie reklamacji w ten 
sposób. 

 
5. W razie niedotrzymania standardów jakościowych obsługi lub parametrów jakościowych gazu 

koksowniczego Odbiorcy przysługują bonifikaty na zasadach określonych w Taryfie i 
obowiązujących przepisach prawa. 

 
 

VIII. Zabezpieczenie płatności 
 

1. W przypadku, gdy w okresie ostatnich dwunastu (12) miesięcy, po stronie Odbiorcy powstały 
zaległości w płatnościach, które łącznie przekroczyły trzydzieści (30) dni, Odbiorca na żądanie 
OSD, ustanowi na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie kaucji 
pieniężnej wpłacanej na rachunek bankowy OSD lub w formie nieodwołalnej płatnej na pierwsze 
żądanie gwarancji bankowej; 

 
2. Zobowiązanie Odbiorcy, do ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powstaje, gdy 

wartość nieuregulowanych zobowiązań Odbiorcy wobec OSD z tytułu realizacji zawartej Umowy 
przekroczy kwotę 1.000,00 zł. Strony mogą uzgodnić w umowie inną kwotę. 

 
3. Ustanowienie zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Odbiorcę pisemnego 

wezwania; 
 
4. Wartość zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, określona będzie w wysokości dwukrotności 

średniej należności miesięcznej szacowanej na podstawie ilości gazu koksowniczego lub na 
podstawie deklarowanego przez Odbiorcę rocznego poboru gazu koksowniczego w Umowie 
dystrybucyjnej oraz według ceny gazu koksowniczego oraz stawek opłat abonamentowych i opłat 
za usługę dystrybucji określonych w Taryfie lub Cenniku obowiązujących w dniu, w którym 
następuje ustanowienie zabezpieczenia. Zabezpieczenie to nie może być jednak niższe niż 
dwukrotność aktualnego zadłużenia Odbiorcy u OSD powiększonego o należne odsetki; 

 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ustanowione na okres obowiązywania 

umowy i będzie zwalniane przez OSD niezwłocznie po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem ust. 
6. OSD może wyrazić zgodę na wcześniejsze zwolnienie ustanowionego zabezpieczenia; 

 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie podlegało zwolnieniu przez OSD w terminie 

określonym w ust. 5 pod warunkiem uregulowania przez Odbiorcę wszelkich należności 
pieniężnych względem niego i wynikających z Umowy, powiększonych o należne odsetki; 

 
7. W przypadku nieustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia w terminie, formie oraz wysokości 

określonej powyżej OSD ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym; 
 

8.  Sprzedawca może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Odbiorcy, wyrazić zgodę  
na obniżenie wartości zabezpieczenia lub odstąpić od ustanowienia zabezpieczenia. Przy czym 
zgoda ta może zostać odwołana w każdym czasie, jeśli Odbiorca nie reguluje terminowo swoich 
zobowiązań wynikających z Umowy. W takim przypadku Odbiorca ustanowi na rzecz  OSD 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie wskazanej przez OSD na zasadach 
określonych powyżej.  

 
 

IX. Wstrzymanie i ograniczenie dostarczania Gazu koksowniczego 
 
 

1. Dostarczanie gazu koksowniczego może zostać wstrzymane, gdy:  
1.1.  w wyniku przeprowadzanej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie gazu 

koksowniczego w tym w przypadku gdy Odbiorca posiadający zawartą z OSD umowę 
dystrybucyjną pobrał paliwo gazowe bez zawarcia umowy sprzedaży lub też bez zgody OSD 
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pobrał większą ilość paliwa gazowego w miejscu dostarczania (punkcie wejścia) niż ilość, 
która została przekazana OSD do dystrybucji w punkcie wejścia. 

1.2. Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane gaz koksowniczy co 
najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności; 

1.3. Odbiorca dwukrotnie nie dopuścił upoważnionego przedstawiciela OSD do przeprowadzenia 
kontroli określonej w ustawie - Prawo energetyczne, 

1.4. wykonywane są przez OSD prace skutkujące przerwaniem lub ograniczeniem dostarczania 
Gazu koksowniczego; po wcześniejszym uprzedzeniu Odbiorcy, 

1.5. zaistniała awaria w sieci gazowej stwarzająca zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 
środowiska oraz bezpieczeństwa mienia, 

1.6. OSW lub Wytwórca wstrzyma lub ograniczy dostarczanie gazu koksowniczego; 
1.7. w innych przypadkach, jeżeli przewidują to obowiązujące przepisy prawa; 

 
2. Dostarczanie gazu koksowniczego zostanie wstrzymane, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli 

stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub środowiska; 
 

3. OSD wstrzymuje również dostarczanie gazu koksowniczego na żądanie sprzedawcy. OSD nie ma 
obowiązku badania zasadności tego żądania. Reklamacje, jak również wszelkie roszczenia z tego 
tytułu Odbiorca jest zobowiązany kierować bezpośrednio do wybranego przez siebie Sprzedawcy; 
 

4. OSD zawiadamia niezwłocznie Odbiorcę o wstrzymaniu dostarczania gazu koksowniczego i 
przyczynach jego wstrzymania; 
 

5. Wznowienie dostarczenia gazu koksowniczego nastąpi niezwłocznie, jeżeli ustaną przyczyny 
uzasadniające wstrzymanie jego dostarczania. W przypadku wstrzymania z przyczyny zaległości z 
zapłatą za pobrane gaz koksowniczy albo świadczone usługi, wznowienie nastąpi po 
uregulowaniu należności będących przyczyną wstrzymania; 
 

6. Odbiorcę obciążają koszty wstrzymania i wznowienia dostarczania gazu koksowniczego będące 
następstwem wstrzymania z powodów, za które odpowiada Odbiorca; 
 

7. OSD może ograniczyć dostarczanie gazu koksowniczego w przypadkach określonych zgodnie z 
pkt X.; 
 

8. Odbiorca jest zobowiązany dostosować się do wprowadzonych ograniczeń lub wstrzymania 
dostarczania gazu koksowniczego, o których mowa w Umowie oraz Ogólnych warunkach umowy; 
 

9. OSD powiadamia Odbiorcę o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania gazu 
koksowniczego, przerwanego z powodu awarii oraz o terminach i czasie trwania planowanych 
przerw w dostarczaniu tego gazu, co najmniej na 14 dni przed planowaną przerwą; 
 

10. W razie wstrzymania lub ograniczenia dostarczania gazu koksowniczego przez OSW lub 
Wytwórcę odpowiedzialność OSD wobec Odbiorcy niebędącego Konsumentem jest ograniczona 
do wysokości odpowiedzialności OSW lub Wytwórcy wobec OSD z tytułu wstrzymania lub 
ograniczenia dostarczania gazu koksowniczego. W takim przypadku OSD informuje Odbiorcę, na 
jego wniosek, czy i w jakim zakresie odpowiedzialność OSW lub Wytwórcy wpływa na 
odpowiedzialność OSD wobec Odbiorcy; 

 
 
 

X. Ograniczenia dostarczania gazu koksowniczego i bonifikaty 
   

1. OSD jest uprawniony, w uzasadnionych przypadkach, do ograniczenia dostarczania gazu 
koksowniczego do Odbiorcy. W szczególności dotyczy to: 
1) awarii, zagrożenia wybuchem lub wybuchu; 
2) awarii w sieci OSW lub u Wytwórcy; 
3) działania siły wyższej; 
2) zagrożenia pożarem lub pożaru; 
3) prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii; 
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4) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych sieci; 
5) wykonywania prac związanych z przyłączaniem do sieci gazowej odbiorców; 
6) prac związanych ze zmianą rodzaju dostarczanego gazu koksowniczego; 

 
2. Odbiorca jest zobowiązany dostosować się do wprowadzonych ograniczeń lub wstrzymania 

dostarczania gazu koksowniczego, o których mowa w Umowie oraz Ogólnych warunkach umowy; 
 

3. OSD obniży wysokość opłat za świadczoną usługę dystrybucji proporcjonalnie do wielkości 
faktycznego ograniczenia mocy umownej i liczby godzin trwania przerwy lub zakłócenia z 
przyczyn, o których mowa w ust. 1. W szczególności dotyczy to przerw lub zakłóceń z przyczyn, o 
których mowa § 39 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi; 
  

4. Bonifikata, o której mowa w ust. 3 przysługuje Odbiorcy tylko wówczas, gdy zastosował się do 
ograniczeń wprowadzonych przez OSD;  
 

5. Odbiorcy przysługują także inne bonifikaty, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu w 
sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami 
gazowymi. Wysokość tych bonifikat określa aktualna Taryfa OSD lub w/w Rozporządzenie; 
 

6. Bonifikata z powodu spadku lub ograniczenia ciśnienia dostarczanego gazu koksowniczego 
poniżej wielkości określonych w Umowie nie przysługuje, jeżeli spadek ciśnienia lub jego 
ograniczenie został spowodowany przez Odbiorcę na skutek przekroczenia przez niego mocy 
umownej; 
 

7. OSD udziela lub odmawia udzielenia bonifikaty, o której mowa w ust. 4 i 5, w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku przez Odbiorcę; 
 

8. OSD nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia wynikające z siły wyższej lub awarii w sieci 
OSW lub u Wytwórcy; 
 

9. W przypadku, gdy Odbiorca nie dostosuje wielkości poboru gazu koksowniczego do 
wprowadzonych ograniczeń OSD pobierze opłatę za przekroczenie mocy wynikającej z 
wprowadzonych ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności 
Odbiorcę obciążają opłaty, o których mowa w § 42 i 43 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2. 
Obciążenie Odbiorcy opłatą nie wyłącza prawa OSD do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych;  

 

XI. Zmiana sprzedawcy 
 

1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany Sprzedawcy gazu 
koksowniczego. Jednak z uwagi na fakt, iż OSD świadczy usługę dystrybucji wyłącznie  
w odniesieniu do gazu koksowniczego wytwarzanego przez Wytwórcę – Sprzedawcą mogą 
być wyłącznie: Wytwórca lub podmiot, który nabył gaz koksowniczy i uzyskał zgodę od 
Wytwórcy określoną w IRiESD; 

 

3. W ramach procedury zmiany sprzedawcy Odbiorca posługuje się indywidualnym numerem 
układu pomiarowego nadanym przez OSD. 

 
6. Jeżeli zawarta przez Odbiorcę dotychczasowa umowa sprzedaży utraci moc, a Odbiorca nie 

będzie posiadał obowiązującej i prawidłowo zgłoszonej do OSD nowej umowy sprzedaży z 
wybranym sprzedawcą umożliwiającej rozpoczęcie sprzedaży przez wybranego sprzedawcę, 
to z chwilą utraty mocy przez dotychczasową umowę sprzedaży OSD zaprzestanie 
dostarczania gazu koksowniczego do Odbiorcy. Jeżeli fizyczne zaprzestanie dostarczania 
gazu koksowniczego nastąpi z opóźnieniem w stosunku do daty utraty mocy dotychczasowej 
umowy sprzedaży, to rozliczenie z tytułu pobranego przez Odbiorcę gazu koksowniczego w 
tym okresie nastąpi w oparciu o ceny, po których OSD dokonuje sprzedaży gazu 
koksowniczego swoim Odbiorcom. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdyby Odbiorca swoim 
działaniem lub zaniechaniem uniemożliwił OSD fizyczne wyłączenie Odbiorcy. W tym ostatnim 
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przypadku rozliczenie zostanie dokonane według zasad określonych w Taryfie dla 
nielegalnego pobierania gazu koksowniczego. 

 
7. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy sprzedaży gazu 

koksowniczego Odbiorca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie OSD o tym fakcie na 
piśmie, jednak nie później niż terminie 7 dni do dnia złożenia lub otrzymania stosownego 
oświadczenia lub zaistnienia zdarzenia powodującego ten skutek i nie później niż w dniu w 
którym umowa sprzedaży gazu koksowniczego utraciła moc. OSD nie ponosi 
odpowiedzialności za spowodowaną tym faktem brak możliwości realizacji umowy 
dystrybucyjnej. 

 

6. Procedura zmiany sprzedawcy zawarta jest w IRiESD. 
 

7. OSD udostępnia procedurę zmiany sprzedawcy w swojej siedzibie i publikuje ją na swojej 
stronie internetowej. 

 
 
            

        OSD 


