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Załącznik nr 2 do Umowy nr x/ED/201x/U-……… 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w Oświęcimiu dnia ……………… pomiędzy 

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej „Synthos Dwory” Sp. z o.o.) 

zwaną dalej Synthos Dwory a ……… zwana dalej Sprzedawcą 

KODY IDENTYFIKACYJNE, DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO 
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI 

 

 

1. Sprzedawca oświadcza, że jako URB posiada nadany przez OSP kod URB: …………………..i prowadzi 

bilansowanie samodzielnie. 

2. Synthos Dwory na potrzeby realizacji Umowy nadaje Sprzedawcy kod identyfikacyjny: 

……………………. 

3. Sprzedawca oświadcza, że bilansowanie handlowe Sprzedawcy jest prowadzone przez POB 

w ramach JGO i MB, zgodnie z danymi wskazanymi Tabeli nr 2: 

4. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 

1) Synthos Dwory:  

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej „Synthos Dwory” 

Sp. z o.o.)  

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim 

tel. 033 847 27 70 

faks: 033 847 27 01 

e-mail: dystrybucja@synthosgroup.com 

2) Sprzedawca: 

…………………. 

……………………………. 

tel. ……………… 

faks: …………….. 

e-mail: ................ 

5. Strony ustalają, że do uzgodnień związanych z realizacją Umowy i bieżących kontaktów, w tym do 

powiadamiania Synthos Dwory o zawartych przez Sprzedawcę umowach sprzedaży z URD, 

zgłoszeniach wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD, udostępniania 

danych pomiarowych URD i aktualizacji Umowy w zakresie URD wskazuje się: 
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1) ze strony Synthos Dwory do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, realizacji 

zgłoszeń umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD, wstrzymywania dostarczania 

energii elektrycznej do URD i udostępniania danych pomiarowych URD upoważnieni są: 

Ryszard Pikul 

tel.: 033 847 35 70 

faks: 033 847 27 01 

e-mail: ryszard.pikul@synthosgroup.com 

Mariusz Sanak 

tel.: 033 847 23 78 

faks: 033 847 27 01 

e-mail: mariusz.sanak@synthosgroup.com 

Sławomir Szymeczko 

tel.: 033 847 32 09 

faks: 033 847 27 01 

e-mail: slawomir.szymeczko@synthosgroup.com 

2) ze strony Sprzedawcy do bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy, realizacji zgłoszeń 

umów sprzedaży i aktualizacji Umowy w zakresie URD, wstrzymywania dostarczania energii 

elektrycznej do URD i udostępniania danych pomiarowych URD upoważnieni są: 

 

Lp. Imię i nazwisko Zakres upoważnienia Dane Teleadresowe 

 

1   

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

 

 

2   

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

 

 

3   

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

 

 

4   

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

 

 

5   

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

 

 

6. Osoby, o których mowa w ust. 5 nie mają prawa zmieniania Umowy, ani prawa rozporządzania 

prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron, za wyjątkiem zaciągania 

w imieniu Sprzedawcy zobowiązań określonych ust. 5, zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie 
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i IRiESD. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych 

w ust. 5 osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności. 

7. Zmiana danych wyszczególnionych w ust. 5 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. 

8. Sposób wymiany informacji dotyczących realizacji umów sprzedaży i udostępniania danych 

pomiarowo-rozliczeniowych, z uwzględnieniem że: 

1) Docelowo wymiana dokumentów związanych z realizacją Umowy, a w szczególności zgłaszanie 

zawartych przez Sprzedawcę umów oraz udostępniania danych pomiarowo-rozliczeniowych 

odbywać się będzie za pomocą systemu wymiany informacji Synthos Dwory, na zasadach 

określonych w IRiESD i Umowie. 

2) W sytuacjach awaryjnych Synthos Dwory dopuszcza inną formę zgłaszania i udostępniania 

danych określoną w IRiESD i Umowie. 

3) Uruchomienie systemu elektronicznej wymiany informacji wymaga potwierdzenia przez Synthos 

Dwory i Sprzedawcę. Potwierdzeniem uruchomienia wymiany dokumentów jest „Protokół 

udostępnienia systemu wymiany informacji”. 

4) Do czasu uruchomienia systemu wymiany informacji o którym mowa w p. 8.1) oraz 8.3), 

udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych dokonuje się zgodnie z zapisami Umowy na 

wskazany przez Synthos Dwory serwer ftp (dane udostępniane będą w określonym przez Synthos 

Dwory formacie). 

5) Do czasu uruchomienia systemu wymiany informacji, o którym mowa w p. 8.1) oraz 8.3), 

informacje dotyczące realizacji Umowy z wyłączeniem p. 8.4) dokonuje się w formie pisemnej na 

formularzach określonych przez Synthos Dwory i udostępnianych Sprzedawcy na adresy e-mail 

osób wskazanych przez Sprzedawcę w niniejszym Załączniku. 

6) Wymagania dla stanowiska komputerowego u Sprzedawcy: 

a) Wymagania sprzętowe: 

· Procesor odpowiadający typowi Pentium IV lub szybszy, 

· Min. 512 MB RAM, 

· dostęp do Internetu, 

b) Parametry konfiguracyjne: 

· przeglądarka internetowa z włączonym JavaScript, obsługą plików cookie i 128 

bitową siłą szyfrowania (MI Explorer w wersji 6.0 lub Firefox), 

· przeglądarka plików pdf, 

· możliwość przeglądania plików Microsoft Office Excel, 

· możliwość obsługi poczty elektronicznej. 
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PODPISY STRON 

 

Synthos Dwory Sprzedawca 

 

 

 

1.  

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

2. 
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Tabela nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dane POB: …………………………….. 

Kod JGO w ramach której będzie 

prowadzone bilansowanie 

handlowe Sprzedawcy 

Kod MB z obszaru  Synthos 

Dwory  przypisanego do JGO 

wskazanej w kolumnie 1 

Data uaktywnienia MB 

wskazanego w kolumnie 

2 

Okres prowadzenia bilansowania handlowego Sprzedawcy 

na obszarze działania  Synthos Dwory 

od do 

1 2 3 4 5 

     

     

Nazwa i dane 

teleadresowe POB 
Kod POB 

Kod JGO w ramach której 

będzie prowadzone 

bilansowanie handlowe 

Sprzedawcy 

Kod MB z obszaru  Synthos 

Dwory  przypisanego do JGO 

wskazanej w kolumnie 3 

Data uaktywnienia MB 

wskazanego w 

kolumnie 4 

Okres prowadzenia bilansowania 

handlowego Sprzedawcy na 

obszarze działania  Synthos 

Dwory 

od do 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       


