Załącznik nr 2
do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr GUD_AEC/…/20…
zawartej pomiędzy
AEC Sp. z o.o. (OSDn)
a ………………………. (Sprzedawca)

OKREŚLENIE PODMIOTU ODPOWIEDZI ALNEGO
ZA BILANSOW ANIE HANDLOWE,
DANE TELE ADRESOWE ORAZ OSOBY UPOW AŻNIONE PRZEZ STRONY
DO RE ALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SPOSÓB WYMI ANY
INFORMACJI
1.

Sprzedawca oświadcza, że samodzielnie pełni
bilansowanie handlowe.

funkcję podmiotu odpowiedzialnego za

2.

Kod identyfikacyjny Sprzedawcy nadany przez OSDn (tożsamy z kodem nadanym przez
OSP) na potrzeby realizacji umowy:
UR_PODP_0273

3.

Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy:
1) OSDn:

Nazwa
Adres
e-mail

AEC Sp. z o.o.
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów
aec@aecandrychow.pl

2) Sprzedawca:
a) w zakresie związanym z realizacją Umowy;

Nazwa
Adres
e-mail
b) w zakresie dotyczącym przesyłania faktur, faktur korygujących i not odsetkowych
w formie elektronicznej:
Wyżej wymienione dokumenty winny być przesyłane w formie elektronicznej
w rozumieniu ustawy o ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) na adres e-mail Sprzedawcy: ……………………..
Wyżej wymienione
dokumenty
zostaną
przesłane
z
adresu
mailowego
faktury.aec@aecandrychow.pl w formie pliku pdf.
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4.

Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Sprzedawcy wraz z zakresem upoważnień:

Adres ogólny

Wymiana informacji w zakresie :
-powiadamianie o zawartych umowach
sprzedaży z URD,
-zgłaszanie wstrzymania, anulowania oraz
wznowienia dostaw do URD.

Adres ogólny

Wymiana informacji dotyczących danych
pomiarowych.
Zakres upoważnienia: pełny zakres.

5. Osoby wyznaczone przez OSDn do dokonywania bieżących uzgodnień związanych
z realizacją Umowy:
Tel.
Fax
E-mail
Tel.
Fax
E-mail

6.

Dane kontaktowe osób wyznaczonych do przekazywania i otrzymywania danych pomiarowych
oraz raportów:
1) ze strony OSDn
Tel.
Fax
E-mail
Tel.
Fax
E-mail

2) ze strony Sprzedawcy zgodnie z podanym zakresem upoważnienia
Wymiana informacji w zakresie :
-powiadamianie o zawartych umowach
sprzedaży z URD,
-zgłaszanie wstrzymania, anulowania oraz
wznowienia dostaw do URD.

Adres ogólny

Wymiana informacji dotyczących danych
pomiarowych.
Zakres upoważnienia: pełny zakres.
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7. Wykaz osób wyznaczonych do powiadamiania o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu
umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartych z URD):
1) ze strony OSDn
Tel.
Fax
E-mail
Tel.
Fax
E-mail
2)

ze strony Sprzedawcy zgodnie z podanym zakresem upoważnienia

Adres ogólny

Wymiana informacji w zakresie :
-powiadamianie o zawartych umowach
sprzedaży z URD,
-zgłaszanie wstrzymania, anulowania oraz
wznowienia dostaw do URD.

Adres ogólny

Wymiana informacji dotyczących danych
pomiarowych.
Zakres upoważnienia: pełny zakres.

8. Osoby, o których mowa w ust. 4, 5, 6 i 7 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 w ust. 4, 5, 6 i 7,
zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i IRiESD. Powyższe zastrzeżenie nie ma
zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych w ust. 4, 5, 6 i 7 osób będzie
odrębnie upoważniona do wskazanych czynności.
9. Zmiana danych, wyszczególnionych w ust. 4, 5, 6 i 7 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie
aneksu do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian,
zobowiązują się do przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej.

OSDn

Sprzedawca
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