
 
 

UMOWA NR …/UD/…. 

O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO 

zawarta w dniu………….w……..…., pomiędzy: 

 

Anco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 118 b, 63-200 Jarocin, wpisaną do Rejestru Przed-

siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024614, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP: 622-00-

23-756, REGON: 250429465, o kapitale zakładowym 5 000 000 złotych, reprezentowaną przez:  

1. ________________________ 

2. ________________________ 

zwaną dalej „Operatorem Systemu Dystrybucyjnego” lub „OSD” 

a 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

reprezentowaną/-ym przez: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

 

zwaną/-ym dalej „Zleceniodawcą Usług Dystrybucji” lub „ZUD” 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda oddzielnie „Stroną” 

o następującej treści: 

 

§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: „Umowa”) jest świadczenie usług Dystrybucji Pa-

liwa gazowego przez OSD na rzecz ZUD. 

2. Prawa i obowiązki Stron oraz zasady świadczenia usług Dystrybucji określone są  

w Umowie, IRiESD i Taryfie.  

3. ZUD podpisując Umowę potwierdza, iż zapoznał się z treścią IRiESD oraz Taryfy 

i akceptuje ich postanowienia jako integralne części Umowy oraz zobowiązuje się je  

stosować.  
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4. Umowa ma charakter ramowy. OSD świadczy usługi Dystrybucji na rzecz ZUD każdora-

zowo na podstawie obowiązującego Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD), zgodnie  

z postanowieniami Umowy oraz IRiESD. 

5. Wszelkie pojęcia i skróty używane w Umowie pisane z dużej litery mają takie samo  

znaczenie jak pojęcia i skróty zdefiniowane w IRiESD i Taryfie. 

6. Integralną częścią Umowy są Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług Dystrybucji 

Paliwa gazowego (dalej: „OWU”) stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy. 

7. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a postano-

wieniami Taryfy lub IRiESD pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy. 

8. ZUD oświadcza, iż: 

8.1. Umowa zawierana jest w związku z prowadzoną przez ZUD działalnością gospodar-

czą, 

8.2. posiada wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa oraz postanowie-

niami aktów korporacyjnych ZUD, zgody i zezwolenia na zawarcie Umowy, 

8.3. posiada ważną umowę o świadczenie usług dystrybucji Paliwa gazowego zawartą  

z OSW, zapewniającą dostarczanie Paliwa gazowego do Punktu wejścia zasilającego 

Obszar dystrybucyjny, w którym zamierza zlecać świadczenie usług Dystrybucji, lub 

zawrze taką umowę do dnia rozpoczęcia świadczenia usług Dystrybucji przez OSD, 

8.4. posiada ważną umowę sprzedaży Paliwa gazowego zapewniającą dostarczanie  

Paliwa gazowego do Punktu wejścia zasilającego Obszar dystrybucyjny,  

w którym zamierza zlecać świadczenie usług Dystrybucji, lub zawrze taką umowę 

do dnia rozpoczęcia świadczenia usług Dystrybucji przez OSD. 

 

§ 2.  

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

2. Rozpoczęcie świadczenia przez OSD usług Dystrybucji Paliwa gazowego na podstawie 

Umowy następuje w terminie określonym w pierwszym obowiązującym PZD i przyjętym 

do realizacji przez OSD zgodnie z IRiESD oraz Umową, jednak nie wcześniej niż po speł-

nieniu warunków finansowych wskazanych w OWU. 

 

§ 3. 

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

Strony ustalają, że przed rozpoczęciem świadczenia usług Dystrybucji, ZUD udzieli OSD 

zabezpieczenia finansowego zgodnie z zasadami określonymi w OWU. 
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§4.  

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY 

Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga dla 

swej ważności pisemnej zgody drugiej Strony. Zastrzeżenie to nie dotyczy przelewu  

wierzytelności pieniężnej. 

 

§ 5.  

WYMIANA INFORMACJI 

1. Zakres, format i tryb wymiany informacji pomiędzy Stronami określa IRiESD. 

2. Korespondencja związana z realizacją Umowy będzie doręczana listem poleconym  

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską, lub przez posłańca  

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy Stron podane poniżej: 

OSD: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ZUD: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Strony ustalają, iż korespondencja związana z realizacją Umowy, w zakresie ustalonym 

przez Strony lub wynikającym z OWU może być również doręczana drogą elektroniczną, 

przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentu przekaza-

nego w formie pisemnej i elektronicznej, wiążące dla Stron są postanowienia dokumentu 

przekazanego w formie pisemnej. 

4. O ile IRiESD nie przewiduje innego terminu, Strony ustalają czternastodniowy (14)  

termin udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję, liczony od dnia jej otrzymania 

przez adresata, chyba że Umowa, IRiESD, OWU lub Taryfa stanowią inaczej. 

5. Dane kontaktowe osób upoważnionych do składania wszelkich oświadczeń związanych 

z realizacją Umowy innych niż określonych w ust. 6 poniżej, jednakże bez prawa wprowa-

dzania zmian do Umowy określa Załącznik nr 2. 

6. Dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych określa  

Załącznik nr 3. 

7. W trakcie trwania Umowy, każda ze Stron jest zobowiązana pisemnie zawiadomić drugą 

Stronę o zmianie danych, o których mowa w ust. 2, 5 i 6 powyżej. Zmiana tych danych nie 

wymaga zawarcia aneksu do Umowy, przy czym jest skuteczna po upływie trzech (3) Dni 

roboczych od powiadomienia o niej drugiej Strony na piśmie, chyba że Strona zmieniająca 

dane wskaże termin późniejszy. 
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8. ZUD upoważnia OSD do przekazywania OSW informacji związanych z realizacją  

Umowy w zakresie określonym w IRiESD. 

9. Strony będą się wzajemnie informowały o wszelkich okolicznościach mogących mieć zna-

czenie dla prowadzenia ruchu, planowania rozwoju Sieci dystrybucyjnej i jej eksploatacji 

oraz prowadzenia rozliczeń, a także będą się niezwłocznie informowały o wszelkich zda-

rzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, w tym sieci,  

urządzeń lub instalacji. 

§ 6.   

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony zgodnie oświadczają, że w celu realizacji przez ZUD umów kompleksowych  

dostarczania paliwa gazowego zawartych z Odbiorcą, jak również w celu realizacji przez 

OSD usług Dystrybucji lub zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej dostarczania  

paliwa gazowego, niezbędne jest wzajemne udostępnianie sobie przez Strony, zgodnie  

z zawartą Umową, danych osobowych Odbiorcy, w następującym zakresie: 

1) OSD udostępnia ZUD dane pomiarowe,  rozliczeniowe i techniczne niezbędne do  

realizacji umów kompleksowych zawartych z Odbiorcą, w tym w szczególności do 

dokonania rozliczenia sprzedaży paliwa gazowego w ramach umów kompleksowych 

oraz wykonywania przez ZUD obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

2) ZUD udostępnia OSD dane Odbiorcy, z którymi ZUD zawarł umowę kompleksową  

i świadczy na podstawie tej umowy kompleksowej usługę dostarczania paliwa gazo-

wego, zawarte w Pojedynczym Zleceniu Dystrybucji, dane dotyczące punktów poboru 

gazu (Punktów wyjścia), dane w pełnomocnictwie do zawarcia rezerwowej umowy 

kompleksowej dostarczania paliwa gazowego przez OSD, dane zawarte w dokumen-

tacji związanej z wykonywaniem przez OSD usługi Dystrybucji, w tym  

w reklamacjach, zgłoszeniach lub innych oświadczeniach Odbiorcy, dotyczących 

usług świadczonych przez OSD. 

2. Strony potwierdzają, że udostępnienie danych w celach określonych w ust. 1 następuje na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE -ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”), w związku  

z koniecznością przekazania danych do wykonywania umów kompleksowych oraz  

w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne, 

w tym w szczególności związanych z obowiązkiem zawarcia w imieniu Odbiorcy rezer-

wowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, a także w celu realizacji 

prawnie uzasadnionych interesów Stron polegających na zgodnej z prawem  

i sprawnej realizacji usług Dystrybucji, a także na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu 

lub obronie przed roszczeniami.  

3. Strony oświadczają, że przetwarzają udostępniane wzajemnie dane osobowe Odbiorcy 

w sposób zapewniający poufność i odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym 
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ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypad-

kową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą adekwatnych do potencjalnych 

zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych. 

4. Strony oświadczają, że dopuszczają do przetwarzania danych osobowych Odbiorcy  

wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązane do 

zachowania poufności. 

5. Każda ze Stron oświadcza, że dokona niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony zgod-

nie z art. 19 RODO, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać  

niewspółmiernie dużego wysiłku, w przypadku: 

1) sprostowania danych osobowych Odbiorcy, w odpowiedzi na jego żądanie w trybie 

art. 16 RODO, 

2) ograniczenia przetwarzania danych osobowych Odbiorcy, w odpowiedzi na jego  

żądanie w trybie art. 18 RODO, 

3) usunięcia danych osobowych Odbiorcy, w odpowiedzi na jego żądanie w trybie 

art. 17 RODO. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się: 

1) żądać od drugiej Strony udostępnienia danych osobowych wyłącznie w zakresie  

niezbędnym do realizacji odpowiednio usługi Dystrybucji lub wykonania umów kom-

pleksowych lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz pro-

wadzenia, weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu bilansowania handlowego, 

zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne, 

2) udostępniać drugiej Stronie dane osobowe wyłącznie w przypadku posiadania  

stosownej podstawy prawnej na udostępnienie danych oraz w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne dla zrealizowania celu udostępniania, 

3) przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, 

4) wykonywać względem Odbiorcy obciążający ją obowiązek informacyjny określony 

w art. 13 i 14 RODO oraz pozostałe obowiązki wynikające z RODO we własnym za-

kresie, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej, 

5) informować drugą Stronę o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy mających 

związek z przetwarzaniem danych osobowych, 

6) bez zbędnej zwłoki udzielać drugiej Stronie informacji niezbędnych do udzielania od-

powiedzi na żądania podmiotów danych, zgłaszane na podstawie art. 15-22  

RODO, 

7) bez zbędnej zwłoki informować drugą Stronę o jakichkolwiek postępowaniach  

administracyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli mogą one mieć 

wpływ na sposób wykonywania Umowy przez Strony. 

7. ZUD zobowiązuje się poinformować Odbiorców, z którymi będzie zawierał umowy kom-

pleksowe, że udostępnia OSD ich dane osobowe, w związku ze świadczeniem przez OSD 

usługi Dystrybucji Paliwa gazowego oraz na potrzeby zawarcia rezerwowej umowy kom-

pleksowej dostarczania paliwa gazowego, poprzez przekazanie odbiorcom w umowie 

kompleksowej następującej informacji (lub informacji o podobnej treści):  

Usługę Dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji będzie wykonywał Operator systemu 

dystrybucyjnego (OSD). OSD będzie również zawierał rezerwową umowę kompleksową 
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dostarczania paliwa gazowego w imieniu Odbiorcy, jeżeli pojawi się taka potrzeba.  

Dla potrzeb niniejszej umowy kompleksowej OSD jest Anco Sp. z o.o. z siedzibą 

w Jarocinie. Sprzedawca udostępnia OSD dane osobowe Odbiorcy w niezbędnym zakresie, 

w celu związanym ze świadczeniem przez Anco Sp. z o.o. usług Dystrybucji Paliwa gazo-

wego oraz wynikającym z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

Administratorem danych osobowych Odbiorcy udostępnionych przez Sprzedawcę jest 

OSD. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy, przez OSD,  

zamieszczone są na stronie internetowej: https://anco.pl.  

8. Sprzedawca wprowadzi do treści umowy kompleksowej oświadczenie Odbiorcy o zapo-

znaniu się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez OSD samodzielnie 

lub zapoznaniu z tymi zasadami przez Sprzedawcę, jeżeli Odbiorca poinformuje Sprze-

dawcę przed zawarciem umowy kompleksowej, że nie posiada dostępu do Internetu. 

 

§ 7. 

POUFNOŚĆ 

 

Strony zobowiązują się do zachowania poufności na zasadach określonych w IRiESD. 

 

§ 8.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

2. Strony zobowiązują się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zo-

stało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub okazało się niewykonalne, postanowie-

nie takie będzie uważane za niezastrzeżone w Umowie, przy czym wszystkie jego dalsze 

postanowienia pozostają w mocy. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 

lub niewykonalne zostanie zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, w tym 

przede wszystkim o treści odzwierciedlającej pierwotne intencje Stron w granicach do-

puszczalnych przez prawo.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem  

nieważności. Niniejsze postanowienia nie dotyczą zmian określonych w § 5 ust. 7 Umowy,  

w Taryfie, OWU oraz zmian IRiESD. 

4. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. 

5. Załącznik do Umowy stanowi dodatkowo Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

(załącznik nr 7). 

6. Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

OSD             ZUD 

_______________________    _______________________ 

 

https://anco.pl/


7 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
 

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy (OWU) 

Załącznik nr 2 Dane kontaktowe osób upoważnionych do składania oświadczeń 

związanych z realizacją Umowy, bez prawa wprowadzania zmian do 

Umowy 

Załącznik nr 3 Dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploata-

cyjnych 

Załącznik nr 4 PZD, RA-PZD, PZD-ZS, pełnomocnictwo do zawarcia rezerwowej 

kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego 

Załącznik nr 5 IRiESD - publikowana na stronie internetowej OSD – http://anco.pl 

oraz dostępna w siedzibie OSD 

Załącznik nr 6 Taryfa - publikowana na stronie internetowej OSD – http://anco.pl 

oraz dostępna w siedzibie OSD 

Załącznik nr 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

http://anco.pl/
http://anco.pl/

