
Lp. Uzasadnienie /propozycje zmian w tre ści Stanowisko OSDW

1
W IRiESD wymieniane s ą dokumenty, które powinny by ć zamieszczone na wskazanej stronie 
internetowej. W rzeczywisto ści jest tylko cz ęść materiałów.

Materiały zostały uzupełnione

Lp.
pkt. 

IRiESD 
Treść uwagi Uzasadnienie / propozycje zmian w tre ści

1 1.4.1 Brak materiałów na stronie internetowej dla pkt f) do j) Materiały zostały uzupełnione

2 1.6.2. Projekt IRiESD niezgodny z ppkt b) Brak trybu zmian 

Wyjaśnienie:
OSDW informuje, iż pkt 1.6.2 b) otrzymuje brzmienie:

"Nowy projekt IRiESD OSDW zawiera w szczególności:
a) datę sporządzenia;
b) nowe brzmienie zmienianych zapisów instrukcji;
c) datę przekazywania uwag do proponowanych aktualizacji przez użytkowników systemu;
d) datę rozpoczęcia obowiązywania aktualizacji."

3 8.3.8. Bardzo długie okresy rozpatrywania Wniosków Proponujemy dla sprawności przeprowadzania procesu zapisanie terminów zmian "7 dni roboczych"
Wyjaśnienie:
Ze względów technicznych OSDW utrzymuje termin rozpatrywania wniosków do 14 dni roboczych.

Lp. Uzasadnienie /propozycje zmian w tre ści

1
W IRiESD wymieniane są dokumenty, które powinny być zamieszczone na wskazanej stronie internetowej. W 
rzeczywistości jest tylko część materiałów.

Wyjaśnienie:
OSDW publikuje na swojej stronie internetowej dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Artykuł 1.4.1 otrzymuje brzmienie:

"OSDW publikuje na swojej stronie internetowej www.fenice.com.pl następujące informacje oraz dokumenty: 
a) aktualną wersja IRiESD OSDW;
b) wzór wniosku dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej OSDW;
c) wzór wniosku dla podmiotu ubiegającego się o świadczenie dla niego usługi dystrybucji;
d) formularz zmiany sprzedawcy."

2 Czy OSDW dopuszcza częściową zmianę sprzedawcy, czy zawsze musi to być całkowita zmiana?
Wyjaśnienie:
OSDW nie przewiduje częściowej zmiany sprzedawcy.

3 Czy nie jest przewidziane stosowanie ZZZ?
Wyjaśnienie:
OSDW nie przewiduje stosowania ZZZ.

Lp.
pkt. 

IRiESD 
Treść uwagi Uzasadnienie / propozycje zmian w tre ści

1
1.4.1; 
8.1.3; 
3.1.9

Brak materiałów na stronie internetowej dla pkt f) do j) 

Wyjaśnienie:
Ad. 1.4.1 (wyjaśnienie w tabeli powyżej)
Ad. 8.1.3 PZD - zostanie opublikowane.
Ad. 3.1.9 formularze nominacji i renominacji - zostaną opublikowane

2 5.1.2.
Brak okreslenia ilości okresów przeszłych w przypadku 
stwierdzenia błędów

Ponieważ w umowie dystrybucyjnej jest odesłanie do zapisów IRiESD jeśli chodzi o korekty niezbilansowania, 
proponujemy doprecyzowanie i dpisanie zdania, że "Korekta możliwych błędów jest możliwa do dwóch 
okresów rozliczeniowych wstecz".

Wyjaśnienie:
Pkt 5.1.2. zostaje uzupełniony i przyjmuje brzmienie:
"W przypadku stwierdzenia błędów, w tym błędów pomiarowych, dokonanych podczas procedury alokacji 
rozliczeniowej w okresach przeszłych, OSDW i ZUD dokonają rozliczeń z tytułu powstałego niezbilansowania 
określonego jako różnica pomiędzy ilością pobraną w Punktach wyjścia a ilością wprowadzoną w Punktach 
wejścia. W przypadku ustalenia, w kolejnych Okresach rozliczeniowych, iż wcześniejsze wyznaczenie lub 
Alokacja ilości Paliwa gazowego obarczona była błędem, zweryfikowane ilości zostaną uwzględnione w 
Okresie rozliczeniowym, w którym dokonano weryfikacji."

3 7.1.2. Brak na stronie internetowej alarmowych numerów telefonów

4

8.1.1

Brak informacji o zawarciu umowy kompleksowej 

Proponujemy dopisać w ostatnim zdaniu: "…nowej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej sprzedaży 
Paliwa gazowego".

Wyjaśnienie:
Pkt 8.1.1 przyjmuje brzmienie:
"Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSDW ma prawo do zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego i nie 
ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Odbiorca może dokonać zmiany sprzedawcy w terminie nie wcześniejszym 
niż 21 dni od daty złożenia do OSDW informacji o zawarciu nowej umowy sprzedaży Paliwa gazowego lub 
umowy kompleksowej sprzedaży Paliwa gazowego."

5 8.1.4
Również Pełnomocnik odbiorcy może oświadczyć o 
rozwiązaniu dotychczasowej umowy w imieniu odbiorcy  

Proponujemy dopisać zdanie: Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być również 
złożone przez ZUD będącego nowym sprzedawcą w imieniu Odbiorcy na podstawie udzielonego przez 
Odbiorcę pełnomocnictwa.

Odpowiedź:
Pkt 8.1.4 przyjmuje brzmienie:
"W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje na skutek zawarcia przez odbiorcę Umowy kompleksowej z 
ZUD będącym nowym sprzedawcą, ZUD ten składa PZD – Zgłoszenie zmiany sprzedawcy, na mocy którego 
usługa dystrybucji będzie świadczona do Punktu wyjścia, w którym Paliwo gazowe odbierane jest przez 
odbiorcę dokonującego zmiany sprzedawcy. Zmiana Sprzedawcy musi zawierać oświadczenie odbiorcy o 
rozwiązaniu umowy sprzedaży Paliwa gazowego lub Umowy kompleksowej z ZUD będącym dotychczasowym 
sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez ZUD będącego nowym sprzedawcą.
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być również złożone przez ZUD będącego 
nowym sprzedawcą w imieniu Odbiorcy na podstawie udzielonego przez Odbiorcę pełnomocnictwa."

6
8.1.12; 
8.1.17; 
8.1.22.

Operowanie pojęciem dni lub dni robocze
Proponujemy dla jednoznaczności interpretacji terminów dopisanie we wszystkich miejscach części I i II w 
których nie jest wyraźnie powiedziane, że są to dni robocze słowa "kalendarzowe".

Odpowiedź:
Uwaga uwględniona. Doprecyzowano dni "robocze".

7 8.1.18
OSDW Fenice wskazało iż z procesu można się wycofać na 5 
dni roboczych przed terminem ZS - termin ten jest zbyt długi.

Proponujemy skrócenie tego terminu do 3 dni roboczych jak u innych OSDW oraz PSG. 
Odpowiedź:
Ze względów technicznych OSDW podtrzymuje termin 5 dni roboczych.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Treść uwagi

 W dokumencie brak zapisów dotyczących częściowej zmiany 
sprzedawcy

Brak materiałów na stronie internetowej

Brak w IRiESD informacji o Zbiorczym Zgłoszeniu Zapotrzebowania 
(ZZZ)

Brak materiałów na stronie internetowej

Treść uwagi

UWAGI OGÓLNE Część I - Ogólne warunki korzystania z sieci dystrybucyj nej gazu ziemnego

UWAGI OGÓLNE Część II - Bilansowanie systemu i zarz ądzanie oraniczeniami systemowymi

UWAGI SZCZEGÓŁOWE


