Zał ą cz n ik n r 1
do Umowy nr ................................

KO DY I D ENT Y FIK ACY JN E , D AN E T EL E AD R E SO W E, O SO BY UP O W AŻN IO N E PR ZE Z
ST RO NY DO R E AL I Z ACJ I P RZ EDM IO T U UM O W Y , Z AK R E S P EŁ N O M O CNICT W O SÓ B
UP O W AŻ NI O NY C H D O DZ I AŁ AN I A W IM IE NI U S PR Z ED AW CY I UR D O R AZ S PO S Ó B
W Y M I ANY I NFO RM AC JI

1

Sprzedawca oświadcza, że :
a) jest samodzielnie Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie handlowe URD, dla których
prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i pełni funkcję POB na obszarze OSD w ramach
następujących Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej:

1.

Kod URB nadany przez OSP
Kod MB nadany przez OSP
Data uaktywnienia MB przez OSP
Data rozpoczęcia bilansowania
handlowego na obszarze OSD
Data zakończenia bilansowania
handlowego na obszarze OSD

b) Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie handlowe URD, dla których Sprzedawca prowadzi
sprzedaż energii elektrycznej, na obszarze OSD jest następujący POB:
Nazwa POB
Kod POB
Kod MB nadany przez OSP
Data uaktywnienia MB przez OSP
Data rozpoczęcia bilansowania
handlowego na obszarze OSD
Data zakończenia bilansowania
handlowego na obszarze OSD

Na potrzeby realizacji Umowy OSD nadaje Sprzedawcy:
Kod identyfikacyjny
Kod MDD – Odb. z obszaru OSD
Kod MDD – Odb. z obszaru OSDn

Do bieżących kontaktów związanych z realizacją Umowy Strony wyznaczają:

2.

a) Sprzedawca:
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Tel.:
Imię i nazwisko

Faks:
E-mail:
Tel.:

Imię i nazwisko

Faks:
E-mail:

b) OSD:

Andrzej Rudnik
Mateusz Antkiewicz

Ryszard Koczanowski

Marek Grandys

Tel.:

14 615 18 89

E-mail:

andrzej.rudnik@stalprodukt.pl

Tel.:

14 615 13 47

E-mail:

mateusz.antkiewicz@stalprodukt.pl

Tel.:

14 615 15 49

E-mail:

ryszard.koczanowski@stalprodukt.pl

Tel.:

14 615 15 59

E-mail:

marek.grandys@stalprodukt.pl

3. Dane przedstawicieli OSD upoważnionych do kontaktów w zakresie zgłoszeń umów sprzedaży,
wniosków o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii elektrycznej do URD, powiadamiania
o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów sprzedaży energii elektrycznej oraz
powiadamiania o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej:

Andrzej Rudnik

Mateusz Antkiewicz

Ryszard Koczanowski

Marek Grandys

Tel.:

14 615 18 89

E-mail:

andrzej.rudnik@stalprodukt.pl

Tel.:

14 615 13 47

E-mail:

mateusz.antkiewicz@stalprodukt.pl

Tel.:

14 615 15 49

E-mail:

ryszard.koczanowski@stalprodukt.pl

Tel.:

14 615 15 59

E-mail:

marek.grandys@stalprodukt.pl

Adres: Stalprodukt S.A. ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia
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4. Dane teleadresowe przedstawicieli OSD upoważnionych do przygotowywania i udostępniania danych
pomiarowo-rozliczeniowych według zasad określonych w IRiESD.

Andrzej Rudnik

Mateusz Antkiewicz

Ryszard Koczanowski

Marek Grandys

Tel.:

14 615 18 89

Adres

ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

E-mail:

andrzej.rudnik@stalprodukt.pl

Tel.:

14 615 13 47

Adres

ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

E-mail:

mateusz.antkiewicz@stalprodukt.pl

Tel.:

14 615 15 49

Adres

ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

E-mail:

ryszard.koczanowski@stalprodukt.pl

Tel.:

14 615 15 59

Adres

ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

E-mail:

marek.grandys@stalprodukt.pl

5. Sprzedawca oświadcza, że udziela osobom wskazanym poniżej pełnomocnictwa do działania w imieniu
Sprzedawcy, oraz pełnomocnictwa substytucyjnego do działania w imieniu URD, w następującym
zakresie:
1) Osoby wskazane w części: KATEGORIA I – są upoważnione:
a) w imieniu Sprzedawcy i zarazem URD – do przesyłania powiadomień o zawarciu umowy sprzedaży
/ (umowy kompleksowej – jeżeli Sprzedawca posiada zawartą umowę GUD-K) (w związku
z powyższym, w zakresie w jakim osoby te są upoważnione do działania w imieniu URD Sprzedawca oświadcza, iż posiada lub przed dokonaniem powyższych czynności przez ww. osoby będzie posiadał odpowiednie pełnomocnictwo URD uprawniające Sprzedawcę do udzielenia
powyższych pełnomocnictw substytucyjnych - w imieniu URD);
b) do składania w imieniu Sprzedawcy wniosków o dane do umowy kompleksowej tzw. paszport (jeżeli
Sprzedawca posiada zawartą umowę GUD-K);
c) do pozyskiwania w imieniu Sprzedawcy informacji dostępnych na PWI związanych z procesem
zmiany sprzedawcy i bieżącą obsługą zawartych umów sprzedaży / (umów kompleksowych - jeżeli
Sprzedawca posiada zawartą umowę GUD-K);;
d) do zgłaszania w imieniu Sprzedawcy zmian w umowie sprzedaży / (umowy kompleksowej - jeżeli
Sprzedawca posiada zawartą umowę GUD-K), w tym do powiadamiania OSD o dacie rozwiązania
lub wygaśnięcia umowy sprzedaży (lub umowy kompleksowej - jeżeli Sprzedawca posiada zawartą
umowę GUD-K), o którym mowa w pkt. D.1.7. IRiESD.

2) Osoby wskazane w części: KATEGORIA II – są upoważnione:
a) w imieniu Sprzedawcy i zarazem URD do przesyłania powiadomień o zawarciu umowy sprzedaży /
(umowy kompleksowej - jeżeli Sprzedawca posiada zawartą umowę GUD-K);
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b) w imieniu URD - do składania oświadczenia, o którym mowa w punkcie B.7. IRiESD, tj. oświadczenia
o posiadaniu oświadczenia woli URD posiadającego umowę kompleksową (według wzoru
zamieszczonego na stronie internetowej OSD) obejmującego zgodę tego URD na zawarcie umowy
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD, na warunkach wynikających z:
i) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej OSD
i stanowiącego integralną część wzoru oświadczenia,
ii) taryfy OSD oraz IRiESD zamieszczonych na stronie internetowej OSD,
iii) dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usług
dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, o ile postanowienia umowy
kompleksowej w tym zakresie nie są sprzeczne z taryfą OSD oraz wzorem umowy, o którym
mowa powyżej w ppkt. i).
W związku z powyższym, w zakresie w jakim ww. osoby te są upoważnione do działania w imieniu URD
- Sprzedawca oświadcza, iż posiada lub przed dokonaniem powyższych czynności przez ww. osoby będzie posiadał odpowiednie pełnomocnictwo URD uprawniające Sprzedawcę do udzielenia
powyższych pełnomocnictw substytucyjnych - w imieniu URD, z tym, że w zakresie udzielenia
upoważnienia OSD do zawarcia w imieniu URD umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej –
pełnomocnictwo URD będzie uprawniać Sprzedawcę do udzielenia OSD dalszego upoważnienia w tym
zakresie swoim pracownikom i innym osobom, które łączy z OSD stosunek prawny.

3) Osoby wskazane w części: KATEGORIA III – są upoważnione w imieniu Sprzedawcy do działań
w zakresie żądania wstrzymania lub wnioskowania o wznowienie dostarczania energii elektrycznej
do URD.
Sprzedawca oświadcza, że gdyby okazało się, że osoby określone poniżej złożyły w stosunku do OSD
oświadczenie nie będąc do tego prawidłowo umocowanym przez URD lub gdyby Sprzedawca
udzielając powyższych upoważnień przekroczył zakres udzielonego mu umocowania, lub gdyby
Sprzedawca nie przekazał OSD w terminie oryginału dokumentu, z którego wynika prawidłowość jego
umocowania przez URD, to wówczas bez względu na przyczynę tego stanu - Sprzedawca odpowiada
za wszelką wynikającą stąd szkodę w pełnym zakresie. W szczególności jeżeli w związku z powyższym
nie doszłoby do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy OSD a URD,
to w takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz OSD – wszelkich wynikających
z taryfy OSD opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej - świadczonych przez OSD na rzecz URD
na podstawie takiej wadliwie zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Typ uprawnień*
Imię i nazwisko

Nazwa Sprzedawcy
KAT. I

KAT. II

Telefon

Tel. kom.

Faks

KAT. III

*W celu wyboru odpowiedniej KATEGORII – proszę wprowadzić znak „x”
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E-mail

6. Reprezentanci Stron wymienieni w ust. 2, 3, 4 i 5 powyżej nie są upoważnieni do zmiany Umowy, ani
prawa rozporządzania prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron.
Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych osób
będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności. Reprezentanci Sprzedawcy wymienieni w ust.
5 powyżej posiadają odpowiednie typy uprawnień do działania w zakresie procedury zmiany sprzedawcy
7. Zmiana danych wyszczególnionych w ust. 2, 3 , 4 i 5 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie aneksu
do Umowy. Zmiana danych wyszczególnionych w ust. 5 wymaga powiadomienia w formie pisemnej za
pośrednictwem tabeli zamieszczonej w ust. 5, podpisanej zgodnie z zasadą reprezentacji Sprzedawcy.
8. Sposób wymiany informacji dotyczących realizacji umów sprzedaży i udostępniania danych pomiaroworozliczeniowych.
a) Wymiana informacji w zakresie procedury zmiany sprzedawcy, pomiędzy Sprzedawcą
a OSD, odbywa się w formie pisemnej.
b) Wymiana informacji w zakresie udostępniania przez OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych
URD będzie się odbywać w formie elektronicznej.
c) Informowanie OSD o zaprzestaniu sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę odbywa się
w formie pisemnej.
d) Informowanie Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD odbywa się w formie pisemnej.
e) W sytuacjach awaryjnych Strony dopuszczają wymianę komunikatów w formie elektronicznej,
zgodnie ze Standardami, o których mowa powyżej na adres e-mail:
- ze strony Sprzedawcy na adres e-mail …………………………… / wskazany w pkt 5
powyżej;
- ze strony OSD na adresy e-mail wskazane w pkt 3 powyżej;
f)

OSD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z niedotrzymaniem
przez Sprzedawcę terminów, formy oraz zasad udostępniania i odbierania komunikatów
w ramach wymiany informacji OSD - Sprzedawca.

W imieniu i na rzecz:
OSD

Sp rz ed aw ca

__________________
1
niepotrzebne skreślić
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