
 

 

UMOWA NR ……………. 

O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH NA 

POTRZEBY ROZLICZEŃ OBOWIĄZKU MOCOWEGO 

 

 

Niniejsza Umowa, zwana dalej „Umową”, została zawarta w Gdańsku, w dniu ……………, 

pomiędzy: 

 

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,  

kod pocztowy: 80-557 Gdańsk, NIP: 583-000-11-90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033455, kapitał zakładowy wpłacony w całości 

równy: 1 356 110 400,00 zł, zwaną dalej „OSD”, reprezentowaną przez osoby podpisujące 

Umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z posiadanym umocowaniem na 

dzień zawarcia Umowy / przez: 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

 

a 

 

Nazwa OSDn z siedzibą w …………., ul. ……………….., kod pocztowy: …………… 

……………, NIP: …………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy ………………………, …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS …………….., kapitał zakładowy równy: ……………………,00 zł, kapitał 

zakładowy wpłacony w wysokości: ........................,00 zł/kapitał zakładowy wpłacony w całości, 

zwaną dalej „OSDn”, reprezentowaną przez osoby podpisujące Umowę kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym zgodnie z posiadanym umocowaniem na dzień zawarcia Umowy / 

przez: 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

 

Każda ze stron Umowy może być zamiennie nazywana „Stroną”, a razem „Stronami”. 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że: 

− działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej Strony  

w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z Umowy, 

− żadne z postanowień Umowy nie zostało narzucone którejkolwiek Stronie wbrew jej woli, 

− Umowa jest zawarta przez Strony w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności 

z obowiązującym prawem. 

Zważywszy, że: 

1) OSD pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,  

do którego sieci przyłączony jest OSDn, 

2) OSDn pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,  

do którego przyłączone są podmioty zobowiązane do wykonania obowiązku 

mocowego jednostki rynku mocy, o których mowa w Regulaminie Rynku Mocy 



 

 

zatwierdzonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 

DRR.WAR.770.30.2020.BPe z dnia 4 września 2020 r. z późn. zm., (dalej „RRM”), 

3) OSD i OSDn są zobowiązane do współpracy w zakresie przekazywania danych 

pomiarowych w punktach poboru energii (zwanych dalej „PPE”) na potrzeby weryfikacji 

wykonania obowiązku mocowego, testowego okresu zagrożenia oraz procesu 

rozliczeń, a także danych pomiarowych na potrzeby przeprowadzenia testu redukcji 

zapotrzebowania, 

4) OSD jest zobowiązane przekazywać do PSE S.A. (dalej „OSP”) dane pomiarowe, 

o których mowa w pkt. 3),  

5) OSDn współpracuje z OSP za pośrednictwem OSD, z którego siecią jest połączony, 

 

Strony uzgodniły co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie szczegółowych zasad wymiany informacji pomiędzy 

OSD i OSDn w celu umożliwienia przekazywania przez OSD do OSP danych 

pomiarowych podmiotów przyłączonych do sieci OSDn (zwanych dalej „URDn”) na 

potrzeby weryfikacji wykonania obowiązku mocowego, testowego okresu zagrożenia oraz 

procesu rozliczeń, a także danych pomiarowych na potrzeby przeprowadzenia testu 

redukcji zapotrzebowania. 

2. Umowa dotyczy przekazywania danych pomiarowych tych URDn, dla których kody 

punktów poboru energii (PPE) znajdują się wykazie (zwanym dalej „Wykazem”), 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.  

3. Wykaz aktualizuje na bieżąco OSD po otrzymaniu stosownych komunikatów w systemie 

WIRE od OSP. OSD przekazuje do OSDn zaktualizowany Wykaz (w formacie xls lub xlsx 

lub innym formacie właściwym dla arkusza kalkulacyjnego excel) na adresy poczty 

elektronicznej wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykaz będzie zawierał błędy, OSD niezwłocznie po ich ujawnieniu 

udostępni OSDn skorygowany Wykaz. OSD nie ponosi odpowiedzialności za skutki 

działań OSDn opartych na Wykazie przesłanym przez OSD, chyba że udostępniony 

Wykaz zawierał błędy powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa 

ze strony OSD. 

 

§ 2 

Przekazywanie danych 

 

1. OSDn jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazywania do OSD godzinowych danych 

pomiarowo-rozliczeniowych PPE, które są podstawą do rozliczenia wykonania obowiązku 

mocowego. 

2. Dane przekazywane są oddzielnie dla każdego PPE zlokalizowanego w sieci OSDn, 

oddzielnie dla energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej OSDn i oddzielnie dla 

energii elektrycznej oddanej do sieci dystrybucyjnej OSDn, w układzie dobowo-

godzinowym i z dokładnością do 1 kWh. 

3. OSD nieodpłatnie przekazują do OSP dane pomiarowo-rozliczeniowe na potrzeby: 

weryfikacji wykonania obowiązku mocowego, testowego okresu zagrożenia oraz procesu 



 

 

rozliczeń, a także danych pomiarowych na potrzeby przeprowadzenia testu redukcji 

zapotrzebowania. 

4. Rozpoczęcie i zakończenie przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla PPE 

odbywa się w terminach rozpoczęcia lub zakończenia wskazanych w Wykazie dla 

poszczególnych PPE. 

5. OSD przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowo-rozliczeniowe poprzez system 

WIRE, na zasadach określonych w Warunkach dotyczących bilansowania na podstawie: 

Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego 

wytyczne dotyczące bilansowania z dnia 27 lutego 2020 r. (dalej „WDB”).  

6. Dane są przekazywane przez OSDn w standardowym formacie pliku ptpiree,  

z określeniem statusu odczytowego dla każdego PPE, przy czym za poprawne dane 

pomiarowo-rozliczeniowe Strony uznają dane, które będą posiadały tylko status „dane 

pewne”. 

7. Przekazywanie przez OSDn danych pomiarowo-rozliczeniowych odbywa się na 

następujących zasadach: 

a) w trybie wstępnym dla doby n do godziny 9:00 doby n+1, 

b) w trybie podstawowym za miesiąc m do 3 dnia kalendarzowego miesiąca m+1. 

c) W trybie dodatkowym za miesiąc m do 2 dnia kalendarzowego miesiąca m+2. 

d) W przypadku zastrzeżeń dostawcy mocy do danych pomiarowo-rozliczeniowych 

OSDn rozpatruje zastrzeżenia poprzez ponowną weryfikację danych pomiarowo-

rozliczeniowych przekazanych w trybie podstawowym i ewentualne przekazuje do 

OSD skorygowane dane pomiarowo-rozliczeniowe do 2 dnia kalendarzowego 

miesiąca m+3. 

8. OSDn informuje na adres poczty elektronicznej OSD: bilansowanie@energa-operator.pl, 

o dokonaniu korekty danych na serwerze FTP/FTPS/SFTP. 

9. Jeżeli jest to tylko technicznie możliwe OSDn przekazuje OSD dane pomiarowo-

rozliczeniowe dotyczące jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania wchodzących 

w skład jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, dla której przeprowadzany jest 

test redukcji zapotrzebowania, w trybie i na zasadach opisanych w ust. 7. 

10. Jeżeli dane pomiarowo-rozliczeniowe dotyczące jednostek fizycznych redukcji 

zapotrzebowania wchodzących w skład jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, 

dla której przeprowadzany jest test redukcji zapotrzebowania, nie są przekazywane 

w trybie i na zasadach opisanych powyżej, OSDn udostępniają właściwe dane na wniosek 

OSD, w formie uzgodnionej w trybie roboczym pomiędzy OSD a OSDn nie później jednak 

niż w terminie 2 dni roboczych od chwili wystąpienia OSD o udostępnienie danych 

pomiarowo-rozliczeniowych. 

11. W przypadku, gdy OSD nie otrzyma danych pomiarowych od OSDn w terminach, 

o których mowa powyżej lub przekazane przez OSDn dane pomiarowe będą zawierały 

błędy, OSDn ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu. W szczególności, w przypadku 

prawomocnego nałożenia na OSD kar administracyjnych w związku z niewywiązaniem się 

z obowiązków ustawowych, wynikających z winy OSDn, OSD przysługuje od OSDn zwrot 

kwot stanowiących równowartość tych kar, obowiązków i odszkodowań, a także 

zasądzonych kosztów postępowań i poniesionych kosztów celowej obrony. 

12. Dostęp przez OSD do udostępnionych danych pomiarowych z obszaru OSDn odbywa się 

za pomocą serwera FTP/FTPS/SFTP. 

13. W przypadku awarii serwera FTP/FTPS/SFTP Strony dopuszczają wymianę 

komunikatów w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane  

w Załączniku nr 1 do Umowy. 
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14. OSDn przekazuje do OSD godzinowe dane pomiarowe w formie elektronicznej poprzez 

przesłanie pliku na serwer FTP/FTPS/SFTP należący do OSDn z zachowaniem trybów 

określonych w ust. 7. 

15. Dane techniczne serwera FTP/FTPS/SFTP określone zostaną w Załączniku nr 3 do 

umowy. 

16. OSD i OSDn współpracuje w zakresie przeprowadzenia testów połączenia oraz analizy 

błędów zarówno w momencie uruchomienia jak również w trakcie eksploatacji systemu 

FTP/FTPS/SFTP. 

17. OSDn który zawiera Umowę lub zmienia parametry techniczne serwera FTP/FTPS/SFTP, 

na którym będą udostępniane dla OSD dane pomiarowe, składa do OSD formularz F-

DPD-01 z danymi technicznymi serwera FTP/FTPS/SFTP (zwany dalej „Formularzem”), 

który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

18. Formularz jest dostępny dla OSDn na stronie internetowej OSD. 

 

§ 3 

Przekazywanie informacji i ich ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Zakres, format oraz miejsca i terminy wymiany informacji wynikających z realizacji Umowy 

są określone w Umowie oraz RRM. Strony zobowiązują się do zachowania formy 

pisemnej przekazywanych informacji, o ile Umowa nie stanowi inaczej, z uwzględnieniem 

danych adresowych zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy. Strony potwierdzają, że dla 

zachowania ważności i skuteczności czynności prawnych zastrzeżonych w Umowie 

w formie pisemnej wystarczające będzie zachowanie formy elektronicznej w rozumieniu 

art. 781 Kodeksu cywilnego. 

2. Treść Umowy, informacje uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku 

z realizacją Umowy oraz informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron podlegają 

ochronie, w związku z czym – z zastrzeżeniem odrębnych postanowień i celów niniejszej 

Umowy - nie mogą być przekazywane 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, z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady 

poufności uzyskanych informacji. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie 

wszelkich niezbędnych środków mających na celu dochowanie wyżej wymienionych 

zasad przez te podmioty. 

4. Postanowienia ust. 2 i ust. 3 nie dotyczą informacji, które należą do informacji 

powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym na mocy prawomocnego wyroku 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej) lub informacji, które zostaną zaaprobowane na 

piśmie przez drugą Stronę jako informacje, które mogą zostać ujawnione lub informacji 

przekazywanych wspólnikom oraz pracownikom i członkom ich organów, doradcom 

(technicznym, prawnym, finansowym), podmiotom zaangażowanym w finansowanie 

działalności Stron, przy czym wszystkie wymienione podmioty/osoby są zobowiązane do 

zachowania poufności na warunkach nie mniej restrykcyjnych niż określone w Umowie, 

a ponadto Strona, która przekazała informacje tym podmiotom/osobom ponosi 

odpowiedzialność za ich działania i zaniechania. 



 

 

5. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów drogą pocztową, w tym: listem 

poleconym lub przesyłką kurierską. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za utracone  

w tym przypadku dane. 

6. OSD jest spółką zależną spółki giełdowej ENERGA S.A. zatem, przekazywane w trakcie 

realizacji Umowy informacje mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 89 

z późn. zm.). W związku z powyższym Strony Umowy, członkowie ich organów, ich 

pracownicy, doradcy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze są zobowiązani do: 

1) nieujawniania przekazywanych w związku z Umową informacji („Informacje 

Zastrzeżone”) oraz 

2) wykorzystywania Informacji Zastrzeżonych wyłącznie w celu prowadzenia 

negocjacji lub realizacji celu wykonania Umowy. 

Zobowiązanie to wiąże do czasu ujawnienia Informacji Zastrzeżonych przez ENERGA 

S.A. lub otrzymania potwierdzenia od ENERGA S.A., iż żadna z Informacji Zastrzeżonych 

nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacji Zastrzeżonych, 

wykorzystywanie ani dokonywanie na ich podstawie rekomendacji może skutkować 

odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  

w tym odpowiedzialnością karną. 

7. Strony oświadczają, iż w związku z posiadaniem przez ENERGA S.A. - statusu spółki 

publicznej oraz spółki dominującej w stosunku do OSD wyrażają zgodę na przekazanie 

treści tej Umowy ENERGA S.A., w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem 

wykonania przez ENERGA S.A. obowiązków informacyjnych wynikających  

z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 

uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 263 z późn. zm.) oraz podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących 

przedmiotowej Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.). 

8. Strony oświadczają, że wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich 

reprezentantów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację 

Umowy, w zakresie obejmującym ich służbowe dane kontaktowe jak np. imię i nazwisko, 

stanowisko służbowe, numer telefonu służbowego, adres służbowego e-mail, miejsce 

wykonywania pracy, a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, czy formy 

działalności gospodarczej. 

9. Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane w jakikolwiek sposób  

z wykonywaniem Umowy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z dostępem do danych osobowych które są przetwarzane przez 

drugą Stronę (w tym sposobu zabezpieczenia danych osobowych). 

10. Każda ze Stron oświadcza, że osoby ją reprezentujące, pracownicy, współpracownicy 

oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane drugiej Stronie 

w celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostały lub 

zostaną poinformowane, że druga Strona jest administratorem ich danych osobowych  

w rozumieniu RODO oraz, że odpowiednio zapoznały lub zapoznają się z informacją  

o zasadach ich przetwarzania. 



 

 

11. Udostępnienie przez Strony danych osobowych osób, o których mowa powyżej, nie 

następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania drugiej Stronie. Strony przyjmują do 

wiadomości, że jeśli będą dokonywać dalszego przetwarzania udostępnionych przez 

drugą Stronę danych osobowych lub będą zbierać od ww. osób inne dane osobowe lub 

je przetwarzać, będą w tym zakresie administratorem danych i zobowiązane będą 

wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów o ochronie 

danych osobowych. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne  

z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony. 

12. Informacja o zasadach przetwarzania przez Strony danych osobowych osób, o których 

mowa powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem 

ich danych osobowych, dostępne są odpowiednio: 

- OSD: na stronie internetowej https://energa-operator.pl/dane-

osobowe/wspolpracownicy-kontrahenci, 

- OSDn: na stronie internetowej https://..................... / w załączniku nr … do niniejszej 

Umowy. 

13. W przypadku powstania szkody związanej z niewykonaniem postanowień niniejszego 

paragrafu, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, bez 

względu na inne roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

Ponadto każda ze Stron ma prawo zażądać i dochodzić od drugiej Strony zwrotu 

wszelkich kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, bez względu na inne 

roszczenia służące Stronie na podstawie Umowy lub przepisów prawa. 

14. Zmiana danych Stron wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności 

adresów poczty elektronicznej i adresów stron internetowych, nie wymaga zawarcia 

aneksu do Umowy, przy czym dla jej skuteczności, Strona przekaże drugiej Stronie 

aktualne dane w formie pisemnej. 

 

§ 4 

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. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia pełnienia przez OSD lub OSDn funkcji 

operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 

4. 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, natomiast Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia 

postanowień nieważnych innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie 

zbliżony cel gospodarczy. 

5. Postanowienia ust. 4 stosuje się również, jeżeli po zawarciu Umowy wejdą w życie 

przepisy, na skutek których jakiekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne. 

6. W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego mających związek 

z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej 

renegocjacji pod kątem dostosowania Umowy do nowych okoliczności. 



 

 

7. W przypadku wejścia w życie zmian IRiESD, WDB lub RRM, które będą powodowały 

konieczność zmian postanowień Umowy, OSD przedłoży OSDn aneks do Umowy 

zmieniający jej stosowne postanowienia. OSDn zobowiązuje się do podpisania aneksu do 

Umowy i jego wysłania do OSD w terminie 15 dni od daty jego otrzymania. Postanowienia 

aneksu obowiązują od daty wejścia w życie zmian IRiESD, WDB lub RRM. 

8. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zdarzeniach mogących mieć 

wpływ na wykonanie Umowy. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia oraz obowiązuje na czas nieoznaczony,  

z zastrzeżeniem ust. 3. 

10. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie mają regulacje przepisów 

powszechnie obowiązujących oraz aktualnie obowiązującego RRM. 

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

Stron. 

12. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1  Dane teleadresowe Stron oraz osoby upoważnione przez 

Strony do realizacji przedmiotu Umowy. 

2) Załącznik nr 2  Wzór wykazu PPE URDn zobowiązanych do wykonania 

obowiązku mocowego. 

3) Załącznik nr 3  Formularz zgłoszenia dostępu do serwera FTP OSDn. 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Umowy nr ……….. 

Dane teleadresowe Stron oraz osoby upoważnione przez Strony do 
realizacji przedmiotu Umowy. 

 

1. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 

1) OSD: 

ENERGA-OPERATOR S.A. 

Adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 

tel. 58 778 82 00  

faks: 58 347 31 02  

e-mail: centrala@energa-operator.pl  

2) OSDn: 

(nazwa)………………………….. 

(adres)…………………………… 

tel:............................... 

faks: …………………. 

e-mail: ……………….. 

2. Strony ustalają, że do realizacji postanowień Umowy i bieżących kontaktów, wskazuje się: 

1) ze strony OSD: 

 

 
tel.:  

e-mail:  

2) ze strony OSDn: 

 

tel.:  

faks:  

e-mail:  

 

tel.:  

faks:  

e-mail:  

 

tel.:  

faks:  

e-mail:  

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 nie mają prawa zmieniania Umowy, ani prawa 

rozporządzania prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze 

Stron. Powyższe jednak nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z 

wymienionych w ust. 2 osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych 

czynności. 



 

 

4. Zmiana danych, wyszczególnionych w ust. 1 lub ust. 2 nie wymaga zmiany Umowy w 

formie aneksu do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności 

dokonanych zmian, zobowiązują się do przekazywania aktualnych danych w formie 

pisemnej. 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Umowy nr ……….. 

Wzór wykazu PPE URDn zobowiązanych do wykonania obowiązku 
mocowego 

 

 

L.p. Kod PPE Data rozpoczęcia 

udostępniania 

danych 

pomiarowych 

Data zakończenia 

udostępniania 

danych 

pomiarowych 

    

    

    

    

    

    

 

  



 

 

Załącznik nr 3 do Umowy nr ……….. 

 

Nazwa OSDn 
 

 

 

Część B. / Dane osoby odpowiedzialnej za dostęp do serwera FTP 
 

Imię   

Nazwisko  

Telefon  

e-mail  

 
Część C. / Dane serwera FTP 
 

1. Dane nowego serwera FTP** 

Protokół         FTP                           SFTP                        FTPS                

Tryb  PASYWNY                  AKTYWNY 

Adres/nazwa hosta:  

Login:  

Hasło:  

 
2. Dane serwera dotychczasowego*** 

Adres/nazwa hosta:  

Login:  

Data wyłączenia:  

**  Hasło należy przesłać w sposób bezpieczny do osoby uprawnionej w OSD. 
*** Wymagane tylko w przypadku zmiany parametrów istniejącego serwera FTP. 
 

 
                                                                                              ………………………………………. 
                                                                                              Data i podpis reprezentanta OSDn 

Formularz 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOSTĘPU 
DO SERWERA FTP OSDn 

Data Wypełnienia 

 

F-DPD-01 
 
 

……………………………………. 
( dd – mm-rrrr ) 

 

 

 Nowy serwer FTP                    Zmiana parametrów istniejącego serwera FTP* 
 
*W przypadku wskazania Zmiany parametrów istniejącego serwera FTP, należy uzupełnić dane w części C, w punkcie 2. 

 
Część A. / Dane identyfikacyjne OSDn 


