UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO
Nr…………………………….
(proszę wypełnić drukowanymi literami i zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem)

zawarta w ……………………………………………, w dniu:……………………………….
(miejscowość)

w……………………………………………………………………………………………….
(jednostka organizacyjna Zakład budowlany Stanisław Andrysiewicz)

pomiędzy:
Sprzedawcą: Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz, z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 32,
39-400 Tarnobrzeg, wpisany do rejestru przedsiębiorców, o numerze NIP: 867-00-01-997 i numerze REGON:
830035088, reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….

a Odbiorcą:
1. ………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………
rodzaj i nr dokumentu tożsamości

PESEL

NIP1

2. ………………………………………………………………………………………………………………………
rodzaj i nr dokumentu tożsamości

PESEL

NIP1

………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon1
fax1
adres poczty elektronicznej1
………………………………………………………………………………………………………………………
adres do korespondencji1

Przy zawieraniu Umowy kompleksowej Odbiorca działa2:
osobiście reprezentowany jest przez:
pełnomocnika
1. …………………………………………….
imię i nazwisko

przedstawiciela ustawowego

……………………………………
PESEL

2. …………………………………………….
imię i nazwisko

……………………………………
PESEL

działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia ……………….., w załączeniu
1

§1
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe ……………………………………….
przy ciśnieniu nie niższym niż ………………………….. do instalacji znajdującej się w Obiekcie
Odbiorcy na adres:
……………………………………………………………………………………………………..
ul. …………………………………………...............................................................................
nr ……………………………………………............................................................................
oraz przenosić na Odbiorcę własność dostarczonego mu paliwa gazowego.
2. Odbiorca oświadcza, że w dniu rozpoczęcia dostarczenia Paliwa gazowego będzie odbierał Paliwo
gazowe w Obiekcie przez następujące urządzenia gazowe:
każde
Nazwa urządzenia gazowego
szt.
o mocy
[kW]

3. Zmiana rodzaju lub ilości urządzeń gazowych na inne niż wymienione w Umowie kompleksowej
wymaga zawiadomienia Sprzedawcy. Zawiadomienie to może być dokonane pisemnie lub
telefonicznie bądź faksem na numer telefonu bądź faksu Sprzedawcy wskazany na fakturze lub
innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji Umowy.
Zawiadomienie to może być również dokonane w inny sposób uzgodniony pomiędzy Odbiorcą
a Sprzedawcą. Powyższe zawiadomienie nie zastępuje ewentualnego obowiązku dokonania
Zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowe
4. W dniu zawarcia Umowy kompleksowej Odbiorca jest zakwalifikowany, zgodnie z zasadami
zawartymi w Taryfie, do grupy taryfowej Sprzedawcy……… i do grupy taryfowej OSD………
właściwej dla miejsca odbioru Paliwa gazowego z sieci Operatora, o którym mowa w § 3 ust. 1,
dla których moc umowna wynosi:
do 110 kWh/h
powyżej 110 kWh/h
a
deklarowany
przez
Odbiorcę
roczny
pobór
Paliwa
gazowego
wynosi
……………………………...kWh.
5. Odbiorca w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwych grup
taryfowych zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie
z zasadami określonymi w Taryfie, nie wymaga zmiany Umowy i zachowania formy określonej
w § 5 ust. 1.
6. Odbiorca będzie rozliczany za dystrybucję Paliwa gazowego do jego Obiektu na podstawie
aktualnie obowiązującej taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
7. Odbiorca oświadcza, że dokonuje wyboru Sprzedawcy jako przedsiębiorstwa obrotu
dostarczającego Odbiorcy Paliwo gazowe na podstawie Umowy kompleksowej.
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§2
1. Umowa kompleksowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Dostarczanie Paliwa gazowego i wyliczanie opłat następuje2:
z dniem ……………………………………….
z dniem zainstalowania układu pomiarowego
W przypadku Umowy zawieranej w procesie zmiany sprzedawcy, jeżeli dotrzymanie terminu
wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie
Odbiorcy lub OSD, rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego i wyliczania opłat następuje
z dniem rozpoczęcia świadczenia usług dystrybucji Paliwa gazowego do Obiektu w ramach
niniejszej Umowy.
3. Umowa kompleksowa zostaje zawarta na czas2:
nieoznaczony
oznaczony do dnia …………………………...
§3
1. Usługę dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w Obiekcie, o którym mowa
w § 1 ust. 1, będzie wykonywał Operator systemu dystrybucyjnego. Dla potrzeb niniejszej
Umowy kompleksowej jest to Zakład budowlany Stanisław Andrysiewicz z siedzibą
w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 5252496411, REGON 142739519.
2. Odbiorca zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał Paliwo gazowe:
wyłącznie w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej;
w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności
gospodarczej lub zawodowej w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w Ogólnych
warunkach umowy w pkt. IV ust. 16.1.
w celach określonych w „Oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na
potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”, które stanowi załącznik do Umowy.
§4
1. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na wyjściu z układu
pomiarowego.
2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu dostarczenia Paliwa
gazowego dokonywane będzie odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń
określonych szczegółowo w taryfie i Umowie kompleksowej.
3. Rozliczenie zużycia paliwa gazowego będzie odbywało się w okresach rozliczeniowych zgodnie
z Taryfą, nie dłuższych niż dwanaście (12) miesięcy.
4. Wniesienie reklamacji na zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności
wynikającej z Umowy kompleksowej w wysokości, która nie jest sporna. W razie opóźnienia
płatności, zmniejszenia kwoty płatności lub odmowy płatności przez odbiorcę w sytuacji złożenia
przez niego reklamacji dotyczącej płatności, odsetki ustawowe za przekroczenie terminu płatności
będą naliczane jedynie w zakresie, w jakim reklamacja okaże się niezasadna.
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§5
1. Wszelkie zmiany Umowy kompleksowej, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 Umowy kompleksowej oraz pkt
VII Ogólnych warunków umowy. Zmiana danych Strony Umowy obejmujących: dane osobowe
(tj.: imię oraz nazwisko o ile nie prowadzi to do zmiany Odbiorcy), nr dowodu osobistego albo
innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy), adres zamieszkania,
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu nie wymaga
zmiany Umowy.
2. Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy kompleksowej podlegać będą rozstrzygnięciu przez
właściwy sąd powszechny, zastrzeżeniem pkt. V ust. 6 i 7 Ogólnych warunków umowy.
3. Umowę kompleksową zawarto w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową kompleksową mają zastosowanie w szczególności
następujące akty prawne:
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059,
z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121),
c) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
5. Adres Sprzedawcy do korespondencji określony jest w polu „Wystawca” na fakturze lub innym
dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji Umowy. Do czasu
otrzymania przez Odbiorcę pierwszej faktury lub dokumentu, na podstawie którego następuje
płatność, adres do korespondencji jest następujący:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(adres pocztowy jednostki obsługi Klienta)

6. Kontakt ze Sprzedawcą jest również możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telefonicznie oraz faksem. Adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz faksu wskazany zostanie
na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność. Do czasu otrzymania
przez Odbiorcę pierwszej faktury lub dokumentu, na podstawie którego następuje płatność, dane
te są następujące:
a) pocztą elektroniczną na adres:
………………………………………………………………………………………………..
b) telefonicznie pod numerem:
………………………………………………………………………………………………..
c) faksem pod numerem:
……………………………………………………………………………………………….
7. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresu do
korespondencji.
8. W przypadku Umowy zawartej przez więcej niż jednego Odbiorcę, każdy z Odbiorców ma prawo
rozwiązać Umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w OWU ze skutkiem dla
wszystkich Odbiorców. W razie wątpliwości niniejsze postanowienie uważa się a pełnomocnictwo
do rozwiązania Umowy udzielone sobie nawzajem przez Odbiorców, które nie wygasa z chwilą
śmierci Odbiorcy:2
Znajduje zastosowanie
Nie znajduje zastosowania
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§6
1. Integralną część Umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki:
a) Ogólne warunki umowy
b) Taryfa (lub wyciąg z Taryfy)
c) Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku
akcyzowego.3
d) Pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem
Sprzedawcy lub na odległość oraz Formularz odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem
Sprzedawcy lub na odległość.4
e) ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
2. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał od Sprzedawcy Ogólne warunki
umowy oraz Taryfę(lub wyciąg z Taryfy).
3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy kompleksowej a postanowieniami
Ogólnych warunków umowy, rozstrzyga treść postanowień Umowy kompleksowej.

§7
Sprzedawca informuje Odbiorcę, że:
a) Administratorem danych osobowych podanych w Umowie jest Zakład budowlany Stanisław
Andrysiewicz z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 32, 39-400 Tarnobrzeg.
b) Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i wykonania Umowy.
c) Dane osobowe podane w Umowie są udostępniane, w celu jej realizacji Operatorowi systemu
dystrybucyjnego, o którym mowa w §3 ust.1. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom
świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi związane z realizacją Umowy, w szczególności
w zakresie dochodzenia należności oraz w zakresie wystawienia i dostarczania faktur.
d) Prawo przetwarzania danych w ww. zakresie wynika z art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
e) Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Umowę sporządził/a:…………………………….

Sprzedawca:……………………………………… Odbiorca: ………………………………………
data i czytelny podpis Odbiorcy(imię i nazwisko)

__________________________________
1

Pole nieobowiązkowe

2

Właściwe wybrać

3

Dotyczy jedynie Odbiorców pobierających Paliwo gazowe na inne cele niż: cele opałowe na potrzeby gospodarstwa
domowego, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej w ilościach nieprzekraczających
ilości określonych w Ogólnych warunkach umowy.
4

Załącznik stosuje się w przypadku umów zawieranych na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy.
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