
 

          
 

U m o w a  k o m p l e k s o w a  s p r z e d a ż y   

i  ś w i a d c z e n i a  u s ł u g i  d y s t r y b u c j i  p a l i w a  g a z o w e g o   

 
Nr ……………… 

 
                                                                            
z dnia  …………………. roku, zawarta w  …………., pomiędzy:  

 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___  
__________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________,  
o kapitale zakładowym ___________, zwana dalej „Sprzedawcą” lub „OSD”, reprezentowana przez: 

1.  ________________ - ________________,  

2.  ________________ - ________________,  

 
a  
 

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___  
__________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy ___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP 
___________, REGON ___________,  
o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje:  

1.  ________________ - ________________,  

2.  ________________ - ________________,  

 
zwanym(-ą) dalej Odbiorcą, 
 

 
które w dalszej części Umowy łącznie zwane są Stronami, a każda z osobna Stroną, o następującej treści: 

 
Reprezentanci Stron oświadczają, że: 

- działają na podstawie posiadanych aktualnych umocowań do zaciągania zobowiązań na rzecz podmiotów, 

które reprezentują, 

- Umowa jest zawarta w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Definicje: 

Alokacja – przypisanie poszczególnym ZUD ilości paliwa gazowego przekazywanego do dystrybucji w punkcie 
wejścia lub odbieranego w punkcie wyjścia. 
 
Awaria – sytuacja powodująca utratę technicznej sprawności sieci dystrybucyjnej lub przyłączonych do niej 
sieci, instalacji lub urządzeń, lub bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia, mienia, środowiska, lub nagła 
konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń lub do ich uniknięcia oraz usunięcia skutków 
spowodowanych wystąpieniem i powodująca ograniczenia w dostarczaniu, dystrybucji lub odbiorze paliwa 
gazowego. 
 
Bilansowanie fizyczne – działalność operatora systemu gazowego mająca na celu zrównoważenie ilości paliwa 
gazowego dostarczanego i odbieranego z systemu gazowego, poprzez bieżące sterowanie pracą systemu 
gazowego. 
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Ciepło spalania – ilość energii, która zostałaby wydzielona na sposób ciepła w wyniku całkowitego  
i zupełnego spalania w powietrzu 1 m3 paliwa gazowego w warunkach normalnych, gdyby reakcja zachodziła 
pod stałym ciśnieniem absolutnym 101,325 kPa, wszystkie, oprócz wody, produkty spalania byłyby w stanie 
gazowym, para wodna utworzona w procesie spalania uległaby kondensacji  
i wszystkie produkty spalania (zarówno produkty w stanie gazowym jak i woda w stanie ciekłym) zostałyby 
doprowadzone do temperatury 25 °C. 
 
Ciśnienie – ciśnienie paliwa gazowego mierzone w warunkach statycznych jako nadciśnienie, będące różnicą 
pomiędzy bezwzględnym ciśnieniem statycznym paliwa gazowego, a ciśnieniem atmosferycznym. 
 
Doba gazowa – okres od godziny 06:00 dnia bieżącego do godziny 06:00 dnia następnego.  
 
Dystrybucja gazu – transport paliw gazowych sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia ich odbiorcom lub 
ich transport do innego systemu gazowego. 
 
Gaz ziemny (PN-C-04750) – gaz palny, którego głównym składnikiem jest metan i który wydobywany jest ze 
złóż podziemnych. 
 
Metr sześcienny (m3) – metr sześcienny suchego paliwa gazowego w warunkach odniesienia: ciśnienie 
101,325 kPa i temperatura 273,15 K (warunki normalne). 
 
Liczba Wobbego (PN-C-04750) – stosunek wartości ciepła spalania paliwa gazowego,  
do pierwiastka kwadratowego jego wartości względnej, w tych samych warunkach odniesienia. 
 
Miesiąc gazowy – okres od godziny 06:00 pierwszego dnia bieżącego miesiąca do godziny 06:00 pierwszego 
dnia miesiąca następnego.  
 
Moc umowna – określona w Umowie o świadczenie usługi dystrybucji, maksymalna godzinowa ilość paliwa 
gazowego w warunkach normalnych, która może być przekazana do przesłania w punkcie wejścia lub 
odebrana z systemu dystrybucyjnego w punkcie wyjścia. 
 
Moc przyłączeniowa – planowana maksymalna godzinowa możliwość dostarczania lub poboru paliwa 
gazowego, służąca do zaprojektowania przyłącza, określona w Umowie o przyłączenie do sieci. 
 
Niezbilansowanie – różnica pomiędzy ilościami paliwa gazowego przekazanego do transportu  
w punktach wejścia i odebranego z systemu gazowego w punktach wyjścia, wyliczona w oparciu  
o wyniki pomiarów i sposoby alokacji, w ramach realizacji danej Umowy na transport paliwa gazowego. 
 
Nominacja – oświadczenie ZUD przekazane do OSD, dotyczące ilości paliwa gazowego, które będzie odbierane 
przez ZUD w określonym czasie z systemu dystrybucyjnego w umownych punktach wejścia. 
 
Odbiorca indywidualny – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie Umowy  
z przedsiębiorstwem energetycznym. 
 
Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu paliwa na własny użytek. 
 
Operator Pomiarów (OP) – podmiot odpowiedzialny za akwizycję, gromadzenie oraz udostępnianie danych 
pomiarowych uprawnionym podmiotom. OSD może pełnić funkcję OP pomiarów samodzielnie lub powierzyć 
ją innemu podmiotowi. 
 
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w rozumieniu postanowień Umowy ………………… – 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialne ze ruch sieciowy  
w systemie dystrybucyjnym gazowym, którego obowiązki wynikają z ustawy Prawo energetyczne. 
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Operator Systemu Przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw 
gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, którego obowiązki wynikają 
z Ustawy Prawo Energetyczne. 
 
Operator Systemu Współpracującego (OSW) – OSP doprowadzający paliwo gazowe do systemu 
dystrybucyjnego …………………….. lub inny OSD doprowadzający do lub odbierający paliwo  
z systemu dystrybucyjnego ………………… 
Paliwa gazowe – gaz ziemny zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje 
gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, niezależnie od ich przeznaczenia. 
 
Paliwo gazowe o nieodpowiedniej jakości – paliwo gazowe o parametrach niezgodnych z Normą. 
 
POB – podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe punktów wejścia do systemu dystrybucyjnego  
i punktów wyjścia z systemu dystrybucyjnego. OSD może pełnić funkcję POB samodzielnie lub powierzyć ją 
innemu podmiotowi. 
 
Pojedyncze zlecenie dystrybucji (PZD) – określone w Umowie dystrybucyjnej zlecenie dystrybucji paliwa 
gazowego z jednego umownego punktu wejścia do jednego umownego punktu wyjścia lub wielu umownych 
punktów wyjścia zlokalizowanych w jednej strefie dystrybucyjnej; jedna Umowa dystrybucyjna może zawierać 
wiele PZD. 
 
Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji typu R (PZDR) – określone w Umowie dystrybucyjnej Pojedyncze Zlecenie 
Dystrybucji paliwa gazowego pomiędzy pojedynczym umownym punktem wejścia  
a pojedynczym Punktem Wyjścia WR. 
 
Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji typu S (PZDS) – Określone w Umowie dystrybucyjnej Pojedyncze Zlecenie 
Dystrybucji paliwa gazowego pomiędzy pojedynczym umownym punktem wejścia a zbiorem Punktów Wyjścia 
WS zlokalizowanych w jednej strefie dystrybucyjnej. 
 
Przedsiębiorstwo Energetyczne – w rozumieniu postanowień Umowy ……………….. 
 
Przesyłanie gazu – transport paliwa gazowego sieciami przesyłowymi pomiędzy punktem/-ami wejścia  
a punktem/-ami wyjścia sieci przesyłowych. 
 
Punkt wejścia – miejsce dostarczenia paliwa gazowego do sytemu dystrybucyjnego. 
 
Punkt wyjścia – miejsce odbioru paliwa gazowego z systemu dystrybucyjnego. 
 
Punkt Wyjścia WR – Punkt wyjścia rozliczany z zamówionej mocy i ilości dostarczonego paliwa gazowego,  
w tym punkt wyjścia do innych systemów gazowych. 
 
Punkt Wyjścia WS – Punkt wyjścia rozliczany wyłącznie z ilości dostarczonego paliwa gazowego. 
 
Renominacja – zmiana nominacji zgłoszona przez ZUD zgodnie z procedurami określonymi  
w IRiESD. 
 
Rok gazowy – okres od godziny 06:00 dnia 1 października roku bieżącego do godziny 06:00 dnia 1 października 
roku następnego  
 
Rozliczenie miesięczne – Rozliczenie usługi dystrybucji za okres pełnego miesiąca gazowego,  
na podstawie którego wystawiana jest przez OSD faktura za usługi dystrybucji świadczone w danym 
miesiącu. 
 
Sieć dystrybucyjna – sieć gazowa na której OSD utrzymuje ruch sieciowy. 
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Sieć przesyłowa – sieć gazowa wysokich ciśnień z wyłączeniem gazociągów kopalnianych  
i bezpośrednich, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSP. 
 
Siła wyższa – niezależne od woli strony nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, uniemożliwiające na stałe lub na 
pewien czas wykonanie Umowy, którego to zdarzenia lub jego skutków, przy zachowaniu należytej 
staranności, strona nie mogła przewidzieć w chwili zawierania Umowy, ani też uniknąć bądź przezwyciężyć. 
 
Sprzedawca z urzędu – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi, 
świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, nie korzystającym  
z prawa wyboru Sprzedawcy. 
 
Strefa dystrybucyjna – wydzielony fragment systemu dystrybucyjnego, połączony hydraulicznie, zasilany  
z określonego/-ych punktów wejścia do określonych sieciowych punktów wyjścia paliwa gazowego. 
 
Strumień gazu – objętości paliwa gazowego przepływającego w systemie dystrybucyjnym danego odcinka  
w jednostce czasu. 
 
System dystrybucyjny – sieci gazowe wraz z armaturą i urządzeniami służącymi do dystrybucji paliwa 
gazowego do punktów wyjścia paliwa gazowego. 
 
System przesyłowy – sieci, urządzenia i armatura gazowa do transportu paliw gazowych służąca do dystrybucji 
paliwa gazowego do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci. 
 
Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania wprowadzany jako obowiązujący  
w rozliczeniach ze zlecającymi świadczenie usług przesyłowych. 
 
Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania 
zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wprowadzany jako obowiązujący w rozliczeniach ze 
zlecającymi świadczenie usług dystrybucyjnych - zwana w dalszej części Umowy Taryfą Sprzedawcy. 
 
Taryfa dla paliwa gazowego wysokometanowego - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania 
zatwierdzony przez Zarząd …………………wprowadzany jako obowiązujący w rozliczeniach ze zlecającymi zakup 
paliwa gazowego - zwana w dalszej części Umowy Taryfą OSD. 
 
Tydzień gazowy – okres od godziny 06:00 w poniedziałek bieżącego tygodnia do godziny 06:00  
w poniedziałek w tygodniu następnym.  
 
Umowa dystrybucji – umowa zawarta między ZUD a OSD na podstawie, której OSD świadczy usługi dystrybucji 
na rzecz ZUD. 
 
Umowa kompleksowa (Umowa) – umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy  
o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych albo umowy sprzedaży, umowy  
o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych. 
 
Umowa Ramowa – umowa pomiędzy OSD a ZUDs prowadzącym sprzedaż dla odbiorców przyłączonych do 
sieci dystrybucyjnej OSD, określająca ogólne zasady sprzedaży paliwa gazowego oraz regulująca wzajemne 
zobowiązania pomiędzy OSD a ZUDs. 
 
Umowny punkt wejścia – punkt wejścia lub zbiór punktów wejścia zasilających jedną strefę dystrybucyjną. 
 
Umowny punkt wyjścia – miejsce odbioru paliwa gazowego w systemie przesyłowym. 
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Ustawa – Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 
1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202) wraz aktami wykonawczymi. 
 
Warunki normalne – warunki odniesienia do celów rozliczeniowych: ciśnienie bezwzględne 101,325 kPa  
i temperatura 273,15 K. 
 
Zleceniodawca Usługi Dystrybucji (ZUD) – Osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usługi dystrybucji na 
podstawie umowy zawartej z OSD. 
  
Zleceniodawca Usługi Dystrybucji typu Odbiorca (ZUDo) – podmiot posiadający zawartą Umowę 
o świadczenie usług dystrybucji z OSD. 
 
Zleceniodawca Usługi Dystrybucyjnej typu Sprzedawca (ZUDs) – podmiot posiadający zawartą Umowę 
Ramową z OSD określającą zasady sprzedaży paliwa gazowego podmiotom przyłączonym do sieci OSD. 
 
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

1. …………….z siedzibą w ……………. jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazowego zajmującym się 
dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym oraz 
na obszarze określonym w koncesji na przesyłanie i dystrybucję paliwa gazowego, którego obowiązki 
wynikają z Ustawy. 

2. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowi  
w szczególności: 

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 
1505, 1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202) wraz z aktami 
wykonawczymi, 

b) Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki zwana w dalszej części Umowy Taryfą Sprzedawcy, 

c) Taryfa dla paliwa gazowego wysokometanowego zatwierdzona przez Zarząd  
……………. zwana w dalszej części Umowy Taryfą OSD, 

d) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej …………….. do której sieci podłączone są obiekty 
Odbiorcy, zwana w dalszej części IRiESD, 

e) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143). 

3. Strony oświadczają, że znane są im postanowienia określone w dokumentach i przepisach,  
o których mowa w ust. 2 powyżej i będą stosowały się do postanowień w nich określonych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się postanowienia określone w dokumentach  
i przepisach, o których mowa w ust. 2 powyżej.   

5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami określonymi w dokumentach i przepisach,  
o których mowa w ust. 2 powyżej, do świadczenia usługi kompleksowej stosuje się powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§2 

Oświadczenia Stron 
 

1. Sprzedawca oświadcza, że: 

a) posiada ważną koncesję na obrót paliwami gazowymi nr ……………………………………...….., 
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b) posiada ważną koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych  nr 
…………………………………………………………………………………………………………….., 

c) jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Odbiorcy,  
d)  posiada Umowę o świadczenie usług przesyłania paliwa gazowego zawartą  

z …………………………………………….  zwanym dalej OSP, 

e) OSD realizuje funkcje bilansowania Odbiorcy przyłączonego do sieci OSD. 

f) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP 837-000-06-
34. 

 
2. Odbiorca oświadcza, że: 

a) posiada tytuł prawny do obiektu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w którym będzie korzystał  
z paliwa gazowego i planuje pobór paliwa gazowego w celu zasilania wyżej wymienionego obiektu, w 
ilości ............................... m3 rocznie, 

 
b) zamawiając moc umowną powyżej ……………. m3/h planowany pobór paliwa gazowego przedstawi 

w podziale na strefy czasowe i okresy rozliczeniowe zgodnie  
z Załącznikiem nr 1 do Umowy – Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach 
Roku umownego i zamówienie Mocy umownej oraz dopuszczalne wielkości odbioru paliwa 
gazowego dla poszczególnych stopni zasilania, 

 
c) posiada/nie posiada* ważną koncesję na obrót paliw gazowych  nr …………………………………………… ważną 

do ......................................................................., 
 

d) otrzymał i zapoznał się z Taryfą Sprzedawcy, Taryfą OSD, 
 

e) zapoznał się z IRiESD, 
 

f) posiada uzgodnioną z OSD, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Urządzeń Odbiorcy, jeżeli jest wymagana 
zgodnie z IRiESD, 

 
g) posiada uzgodnioną z OSD, Instrukcję Współpracy Ruchowej, jeżeli jest wymagana zgodnie z IRiESD, 

 
h) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NIP ……………………, 

 
i) ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku rzetelności i prawdziwości danych przekazanych 

Sprzedawcy w wyżej wymienionych oświadczeniach. 
 

 
§ 3 

Przedmiot Umowy, warunki świadczenia usług, parametry jakościowe paliwa gazowego 
 

1. Przedmiotem Umowy jest  usługa  kompleksowa polegająca na sprzedaży paliwa gazowego  wraz z usługą 
dystrybucji paliwa gazowego, rodzaj paliwa gazowego będącego przedmiotem Umowy określony jest w 
Załączniku nr 1 do Umowy, na potrzeby: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………, 

zwanego dalej obiektem, o parametrach jakościowych paliwa gazowego określonych  
w dokumentach i przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy i kodzie CN ……….. . Warunkiem 
utrzymania parametrów jakościowych jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy 
umownej. 
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2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gzowe w sposób ciągły  
z zastrzeżeniem postanowień ust. 12, 13, 14, 15, 16 i 17 poniżej, do przyłączy Nr:……….. na podstawie 
zrealizowanych warunków przyłączenia z dnia  ………….., znak: …………. określających: 

a) minimalną ilość …… kWh, 
b) układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany przy ciśnieniu  …….. MPa  

w ………………………..............1 

3. Dane techniczne układu pomiarowo-rozliczeniowego określone są w Załączniku nr 2 –Charakterystyka 
gazowa obiektu. 

4. Odbiorca zbowiązuje się zamówić na dany rok kalendarzowy na dane przyłącze jednakową dla wszystkich 
miesięcy roku kalendarzowego moc umowną paliwa gazowego tj.: .......... m3/h. 

5. Moc umowna zamawiana przez Odbiorcę dla każdego z przyłączy nie może być wyższa od mocy 
przyłączeniowej. 

6. W przypadku, gdy Odbiorca zasilany jest z kilku przyłączy, a układ pomiarowo-rozliczeniowy nie pozwala na 
kontrolę poboru mocy oddzielnie dla każdego z nich, przyjmuje się jednakową moc umowną na każde 
przyłącze. 

7. Zmianę wielkości mocy umownej na następny rok kalendarzowy Odbiorca zgłasza  
w formie pisemnej, w granicach określonych w zrealizowanych warunkach przyłączenia,  
w terminie do 30 września danego roku poprzedzającego zmianę. W przypadku nie wystąpienia przez 
Odbiorcę z wnioskiem o zmianę mocy umownej na następny rok  
w terminie określonym powyżej, przyjmuje się moc umowną określoną w Umowie. 

8. Zmiana mocy umownej w trakcie roku kalendarzowego może nastąpić na pisemny wniosek Odbiorcy 
złożony z miesięcznym wyprzedzeniem, z zastosowaniem zasad naliczania opłat zgodnych  
z obowiązującą Taryfą Sprzedawcy, Taryfą OSD. 

9. Jeżeli zmiana mocy umownej wymaga: 
  

a) określenia nowych warunków przyłączenia, to wyrażenie zgody na tę zmianę nastąpi  
po uprzednim spełnieniu przez Odbiorcę wydanych przez OSD warunków zmiany mocy; OSD wyda nowe 
warunki na osobny wniosek złożony przez Odbiorcę po uzyskaniu przez Sprzedawcę informacji o 
konieczności jego wydania, 

 
b) dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, dostosowanie to nastąpi po uprzedniej zgodzie i na 

warunkach określonych przez OSD wyrażonej w formie pisemnej. Właściciel układu pomiarowo-
rozliczeniowego wykona przedmiotowe dostosowanie na własny koszt. 

10. Zmianę mocy umownej Sprzedawca wprowadza po wykonaniu przez Odbiorcę wymagań określonych  
w ust. 9 powyżej, od najbliższego okresu rozliczeniowego, przed którym nastąpiło przedmiotowe 
dostosowanie. 

 
11. Odbiorca zamawiający moc umowną powyżej ………… może być włączony do planów ograniczeń poboru 

paliwa gazowego, wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

12. Zmiana grupy taryfowej wynikająca ze zmian w Taryfie Sprzedawcy, Taryfie OSD, następuje w formie 
pisemnego aneksu przygotowanego przez Sprzedawcę. Odbiorca akceptuje aneks  
w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub w powyższym terminie ma prawo do wypowiedzenia 
Umowy, jeśli nie zgadza się z postanowieniami aneksu. 

 
13. Strony ustalają dopuszczalny czas trwania przerw w dostarczaniu paliwa gazowego  

w przypadkach, gdy: 
 

a) łączny czas trwania w ciągu roku nieplanowanych przerw długich i bardzo długich  
w dostarczaniu paliwa gazowego, w sieci dystrybucyjnej OSD, liczony dla poszczególnych wyłączeń od 
momentu zgłoszenia przez Odbiorcę braku zasilania do jego przywrócenia, ustalony przez Strony 
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Umowy nie może przekroczyć …… godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie 
paliwa gazowego nie może przekroczyć …….. godzin, 

 
b) łączny czas trwania w ciągu roku planowanych przerw długich i bardzo długich  

w dostarczaniu paliwa gazowego, w sieci dystrybucyjnej OSD, liczony dla poszczególnych wyłączeń od 
momentu braku zasilania do jego przywrócenia, ustalony przez Strony Umowy nie może przekroczyć 
………. godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie paliwa gazowego nie może 
przekroczyć ……. godzin, 

 
14. Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu paliwa gazowego nie zalicza się okresów wyłączeń 

awaryjnych będących następstwem awarii lub zakłóceń w instalacji należącej do Odbiorcy, jak również 
okresów wyłączeń będących następstwem przekroczenia parametrów określonych w ust. 1 powyżej,  
z przyczyn dotyczących Odbiorcy. 

 
15. W przypadku zasilania obiektu Odbiorcy z więcej niż jednego przyłącza, za czas przerw  

w dostarczaniu paliwa gazowego uważa się brak zasilania na wszystkich przyłączach jednocześnie. 
 

16. W sieci dystrybucyjnej OSD mogą występować krótkotrwałe zakłócenia w dostarczaniu paliwa gazowego 
(przerwy przemijające i krótkie), wynikające z działania automatyki sieciowej i przełączeń ruchowych. 
Zakłócenia w dostarczaniu paliwa gazowego spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami nie są 
przerwami w dostarczaniu paliwa gazowego. 

 
17. Strony ustalają, iż przerwy i zakłócenia w dostawie paliwa gazowego wynikające  

z działania automatyk systemowych powstałe w wyniku wystąpienia awarii  
w Krajowym Systemie Gazowniczym lub stanu zagrożenia bezpieczeństwa Krajowego Systemu 
Gazowniczego nie stanowią przerw w dostarczaniu paliwa gazowego. 

 
17. Sprzedawca utrzymuje parametry jakościowe paliwa gazowego i ponosi odpowiedzialność za ich 

dotrzymanie, z zastrzeżeniem okoliczności określonych w § 8 Umowy. 
 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Strony Umowy zobowiązują się do: 

a) stosowania postanowień określonych w dokumentach i przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2 
Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, 

b) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie świadczenia usługi kompleksowej, 
budowy oraz eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych, ochrony przeciwporażeniowej, 
przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie eksploatowanych przez siebie sieci, urządzeń i 
instalacji, 

c) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci, urządzeniach i instalacjach 
energetycznych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 

d) utrzymywania swojej części sieci, urządzeń i instalacji gazowych w należytym stanie technicznym, 
zgodnym z dokumentacją techniczną oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, 

e) stosowanie postanowień IRiESD, 

f) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych oraz wzajemnego przekazywania 
danych i informacji związanych z realizacją Umowy, zgodnie z IRiESD. 

2. Za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację, kontrolę i legalizację elementów 
układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz ich dokumentację techniczno-eksploatacyjną odpowiada ich 
właściciel. Ponowne zalegalizowanie przez właściciela elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego 
podlegających legalizacji, powinno się odbyć przed upływem okresu ważności cech legalizacyjnych. 
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3. Za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy 
odpowiada właściciel obiektu, który zobowiązany jest ponosić koszty naprawy lub wymiany układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu. 

4. Obowiązki stron związane z układami pomiarowo-rozliczeniowymi w przypadku, gdy właścicielem układu 
pomiarowo-rozliczeniowego jest Sprzedawca (OSD): 

a) na żądanie Odbiorcy, Sprzedawca dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-
rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, 

b) Odbiorca ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-
rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, 

c) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa wyżej, Odbiorca 
może zlecić wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-
rozliczeniowego; Sprzedawca umożliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy, 

d) koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, badania 
laboratoryjnego oraz dodatkowej ekspertyzy układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi Odbiorca, 
jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego,  
z wyłączeniem nielegalnego poboru paliwa gazowego, w przeciwnym razie koszty obciążają 
Sprzedawcę, jednocześnie Sprzedawca dokonuje korekty należności wynikających z realizacji Umowy, 

e) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego,  
z wyłączeniem nielegalnego poboru paliwa gazowego, Sprzedawca zwraca koszty, o których mowa w 
lit. d) powyżej, 

f) Sprzedawca dokona zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 4 lit. e) powyżej, przy rozliczaniu 
najbliższego miesiąca rozliczeniowego.  

5. Obowiązki Stron związane z układami pomiarowo-rozliczeniowymi w przypadku, gdy właścicielem lub 
użytkownikiem układu pomiarowo-rozliczeniowego jest Odbiorca: 

a) Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy lub wymiany wadliwego elementu układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku zwłoki powyżej 14 dni, liczonej od dnia zgłoszenia wady 
elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego przez Sprzedawcę, w usunięciu nieprawidłowości 
układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością Odbiorcy, naprawy lub wymiany może 
dokonać Sprzedawca na koszt Odbiorcy, 

b) na żądanie Sprzedawcy, Odbiorca dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-
rozliczeniowego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, 

c) Odbiorca jest obowiązany na żądanie Sprzedawcy do przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia 
prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego; badanie laboratoryjne przeprowadza się 
w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, 

d) w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia protokołu badania laboratoryjnego, Odbiorca będący właścicielem 
układu pomiarowo-rozliczeniowego na żądanie Sprzedawcy, jest zobowiązany umożliwić 
przeprowadzenie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

e) koszty sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego, badania 
laboratoryjnego oraz dodatkowej ekspertyzy układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością 
Odbiorcy ponosi Sprzedawca, jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu 
pomiarowo-rozliczeniowego; w przeciwnym razie koszty obciążają Odbiorcę, jednocześnie 
Sprzedawca dokonuje korekty należności wynikających z realizacji Umowy, 

f) za przekazywanie do Sprzedawcy danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych za 
pomocą układów transmisji danych oraz ich poprawność odpowiada Odbiorca, 

g) Odbiorca dokona zwrotu kosztów, o których mowa w lit. e) powyżej, w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę. 
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§ 5 
Obowiązki Sprzedawcy i OSD 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej do miejsca dostarczania będącego 
jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności instalacji i sieci, określonego  
w Załączniku nr 1 do Umowy – Zamówienie ilości paliwa gazowego  
w poszczególnych miesiącach Roku umownego i zamówienie Mocy umownej oraz dopuszczalne 
wielkości odbioru paliwa gazowego dla poszczególnych stopni zasilania,  
a w szczególności do: 

a) sprzedaży paliwa gazowego Odbiorcy, 

b) zapewnienia bilansowania handlowego Odbiorcy w zakresie sprzedaży paliwa gazowego objętego 
Umową, 

c) przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w sprawie świadczenia usługi 
kompleksowej, 

d) nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnej Taryfie Sprzedawcy, Taryfie 
OSD, 

e) rozpatrywania wniosków i reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji, 

f) udzielania bonifikat, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD zasadności pisemnego wniosku 
skierowanego przez Odbiorcę do Sprzedawcy w tej sprawie, za niedotrzymanie przez OSD parametrów 
jakościowych paliwa gazowego lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach 
określonych w dokumentach i przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, 

g) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację,  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym informowania o zmianie wskazanego przez 
Sprzedawcę adresu do korespondencji, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną 
na dotychczasowy adres. 

2. Na podstawie postanowień określonych w dokumentach i przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2 
Umowy, Sprzedawca świadczy Odbiorcy usługi dystrybucji do miejsc dostarczania,  
z zachowaniem parametrów jakościowych paliwa gazowego określonych  
w Ustawie oraz w Umowie, Sprzedawca ma w szczególności obowiązek: 

a) dostarczania Odbiorcy paliwa gazowego do miejsca lub miejsc dostarczania określonego  
w Załączniku nr 1 do Umowy – Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach 
Roku umownego i zamówienie Mocy umownej oraz dopuszczalne wielkości odbioru paliwa 
gazowego dla poszczególnych stopni zasilania, 

b) przyjmowania od Odbiorcy przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa 
gazowego z sieci Sprzedawcy, 

c) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliwa gazowego spowodowanych 
nieprawidłową pracą sieci Sprzedawcy, 

d) umożliwienia Odbiorcy wglądu do wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów 
stanowiących podstawę do rozliczeń za świadczoną usługę kompleksową oraz wyników kontroli 
prawidłowości wskazań tych układów, 

e) udzielania Odbiorcy na jego żądanie informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania 
paliwa gazowego przerwanego z powodu awarii w sieci OSD, 

f) powiadamiania Odbiorcy, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach  
i czasie planowanych przerw w dostarczaniu paliwa gazowego z sieci OSD, w formie określonej  
w Ustawie,  

g) informowania Odbiorcy na piśmie, z wyprzedzeniem określonym w Ustawie,  
o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, 
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h) odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci Sprzedawcy, w celu umożliwienia 
bezpiecznego wykonywania, przez Odbiorcę lub inny podmiot, prac w obszarze oddziaływania tej sieci, 

i) dokonywania na pisemny wniosek Odbiorcy sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych 
paliwa gazowego dostarczanego z sieci OSD, o których mowa w Ustawie, poprzez wykonanie w miarę 
możliwości technicznych i organizacyjnych, odpowiednich pomiarów, 

j) udostępnianie Odbiorcy danych pomiarowych, 

k) rozpatrywania zasadności skierowanych przez Odbiorcę wniosków o udzielenie bonifikat za 
niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych paliwa gazowego lub standardów jakościowych 
obsługi, 

l) pisemnego informowania Odbiorcy o zamierzonej zmianie nastawień w automatyce 
zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ na współpracę ruchową  
z siecią, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

§ 6 

Obowiązki Odbiorcy 

1.   Odbiorca zobowiązuje się do: 

a) pobierania ilości paliwa gazowego, na potrzeby własne, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na 
warunkach określonych w Umowie,  

b) zgłaszania nominacji tj. prognozy poboru paliwa gazowego, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. a) lub b) 
Umowy na zasadach określonych w IRiESD, 

c) ograniczenia poboru mocy obciążeń dobowych, zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy  
i poleceniami OSD, 

d) prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz przekazywania OSD danych  
i informacji związanych z pobieraniem paliwa gazowego zgodnie z IRiESD, 

e) uzgadniania z OSD projektu przebudowy układu pomiarowo – rozliczeniowego Odbiorcy oraz urządzeń 
energetycznych Odbiorcy mających wpływ na pracę sieci OSD, 

f) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
zabezpieczeń głównych oraz plomb założonych przez OSD i plomb legalizacyjnych,  
a w szczególności plomb na elementach układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu 
głównym/przedlicznikowym, w sposób trwale i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do 
układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na 
terenie lub w obiekcie Odbiorcy, 

g) dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionych warunków funkcjonowania sieci OSD,  
o których Odbiorca został uprzednio powiadomiony w trybie określonym w Ustawie,  

h) zabezpieczenia i przekazania OSD plomb numerowanych założonych przez OSD,  
w przypadku uzasadnionej konieczności ich zdjęcia; Odbiorca może zdjąć plombę bez zgody OSD 
jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia; w każdym 
przypadku Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić OSD  
o fakcie i przyczynach zdjęcia plomby, 

i) umożliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów sieci  
i urządzeń należących do OSD oraz elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego znajdujących się na 
terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub usunięcia 
awarii w sieci OSD, 

j) niezwłocznego informowania Sprzedawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość 
niewłaściwego rozliczenia za świadczoną usługę kompleksową, 
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k) niezwłocznego informowania OSD o zauważonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSD  
i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach w dostarczaniu paliwa 
gazowego lub niewłaściwych jego parametrach, 

l) terminowego regulowania należności za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności 
związanych z realizacją Umowy, 

m) niewprowadzania do sieci OSD zakłóceń powodujących pogorszenie parametrów jakościowych paliwa 
gazowego, 

n) użytkowania obiektu w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci OSD, 
a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń i instalacji,  
w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, 

o) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ na jej realizację,  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności zobowiązany jest poinformować w 
formie pisemnej Sprzedawcę o zmianie, wskazanego przez Odbiorcę adresu do korespondencji, na 
który powinny zostać wysłane faktury VAT oraz wszelka inna korespondencja, pod rygorem uznania 
faktury VAT i korespondencji za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres, 

p) poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie Sprzedawcy, Taryfie OSD, kosztów sprawdzenia  
i pomiarów dotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego, w przypadku gdy sprawdzenie 
odbyło się na wniosek Odbiorcy i potwierdziło zgodność zmierzonych wartości  
z parametrami określonymi w Ustawie, kosztów montażu i demontażu urządzenia kontrolno-
pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych paliwa 
gazowego dostarczanego z sieci OSD, a także w przypadku gdy urządzenie to zostanie zainstalowane 
na terenie lub w obiekcie Odbiorcy do jego zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem, 

q) ograniczenia poboru ilości paliwa gazowego w przypadku wprowadzenia ograniczeń na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

r) utrzymywania w należytym stanie technicznym i poprawnej eksploatacji elementów układu transmisji 
danych pomiarowych, jego naprawę i konserwację oraz posiadania dokumentacji techniczno-
eksploatacyjnej. 

 
§ 7 

Zasady rozliczeń 
 

1. Sprzedawca dokonuje rozliczeń paliwa gazowego w oparciu o dane pomiarowe otrzymane od OSD. OSD 
dokonuje pomiaru ilości paliwa gazowego na podstawie wskazań liczników paliwa gazowego wchodzących 
w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego. Liczniki paliwa gazowego oplombowane są plombami 
nałożonymi przez organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów oraz plombami OSD. 

2. Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje wzorcowania liczników paliwa gazowego  
w instytucjach posiadających odpowiednie uprawnienia. Na podstawie wystawionego Świadectwa 
wzorcowania OSD dokonuje oplombowania liczników paliwa gazowego. Strony ustalają, że dowodem 
wzorcowania są plomby nałożone na osłonie licznika przez OSD. Świadectwa wzorcowania przechowywane 
są przez OSD lub w komórce organizacyjnej wyznaczonej przez OSD. Po upływie terminu ważności 
urządzenia podlegają ponownemu wzorcowaniu lub wymianie na urządzenia wzorcowane. W przypadku 
braku terminu ważności na Świadectwie wzorcowania przyjmuje się, że termin ponownego sprawdzenia 
urządzeń następuję po 8 latach. 

3. Odbiorcę kwalifikuje się do ……………………. grupy przyłączeniowej.  

4. Rozliczenie i obliczanie należności za pobrane paliwo gazowe odbywać się będzie według grupy taryfowej, 
określonej w ust. 3 powyżej, zgodnie z postanowieniami Taryfy OSD. 

5. Rozliczenie i obliczanie należności za świadczone usługi dystrybucji odbywać się będzie według grupy 
taryfowej, określonej w ust. 3 powyżej, zgodnie z postanowieniami Taryfy OSD.  
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6. Zmiana grupy taryfowej dokonywana jest na pisemny wniosek Odbiorcy, na warunkach określonych przez 
Sprzedawcę. Wybrana przez Odbiorcę grupa taryfowa obowiązuje co najmniej 12 miesięcy. 

7. Zmiana grupy taryfowej na podstawie decyzji Sprzedawcy dokonywana jest po stwierdzeniu, 
że Odbiorca korzysta z paliwa gazowego w sposób niezgodny z przyznaną grupą taryfową. Sprzedawca 
zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat dodatkowych stanowiących różnicę pomiędzy wnoszonymi 
należnościami za paliwo gazowe usługi dystrybucji, a należnościami jakie naliczone byłyby, gdyby 
Odbiorca korzystał z paliwa gazowego w sposób zgodny z właściwą grupą taryfową. Korekta obejmuje 
okres, w którym występowały nieprawidłowości. 

8. Sprzedawca przedłoży Odbiorcy aneks do Umowy w przypadku zmiany grupy taryfowej wynikającej ze 
zmian w Taryfie Sprzedawcy, Taryfie OSD z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 poniżej. Odbiorca 
zobowiązuje się do podpisania aneksu do Umowy i jego odesłania do Sprzedawcy w terminie 15 dni od 
daty jego otrzymania. 

9. Odbiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie zmienionej Taryfy Sprzedawcy, Taryfy OSD jeśli nie 
zgadza się ze zmianami. 

10. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. 

11. W przypadku zmiany cen i/lub stawek określonych w Taryfie Sprzedawcy, Taryfie OSD nowe ceny i/lub 
stawki wchodzą w życie z dniem określonym w Taryfie Sprzedawcy. W przypadku zmiany stawek opłat 
abonamentowych w trakcie okresu rozliczeniowego opłaty pobierane są w wysokości proporcjonalnej do 
ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek opłat. 

12. Rozliczanie za dostarczone paliwo gazowe oraz usługi dystrybucji odbywać się będzie na podstawie 
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, według stawek dla właściwej grupy taryfowej, w oparciu o 
stawki opłat, wynikające z Taryfy OSD, o ile decyzja administracyjna Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nie stanowi inaczej. Taryfa OSD ustalana jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych, zwany rokiem 
obowiązywania Taryfy OSD i jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 

13. OSD nie jest zobowiązany do dokonywania dodatkowych odczytów wskazań układów pomiarowo-
rozliczeniowych w przypadku zmiany Taryfy OSD lub zmiany cen lub stawek opłat,  
o których mowa w ust. 11 powyżej. 

14. Wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego odczytywane będą drogą teletransmisji danych lub 
osobiście przez upoważnionych pracowników Sprzedawcy w terminach do ostatniego dnia miesiąca. 

15. Zaprzestanie przez Odbiorcę poboru paliwa gazowego bez rozwiązania Umowy  
nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku uiszczenia na rzecz Sprzedawcy opłat stałych (np. opłata handlowa, 
abonamentowa), wynikających z obowiązującej Taryfy Sprzedawcy oraz ze wszystkich pozostałych 
obowiązków wynikających z Umowy. 

16. W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego rozliczenie 
nastąpi na zasadach określonych w przepisach prawa, a w szczególności  
w przepisach Ustawy oraz w Taryfie Sprzedawcy, Taryfie OSD. 

17. Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur VAT. Sprzedawca dokonuje 
korekty uprzednio wystawionych faktur VAT w szczególności w przypadku stwierdzenia: 

a) nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

b) przyjęcia do rozliczeń błędnych danych pomiarowych, 

c) przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen paliwa gazowego lub niewłaściwych stawek opłat. 

18. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarach lub odczycie wskazań układu pomiarowo- 
rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie bądź zawyżenie należności za pobrane paliwo gazowe, 
Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT. Podstawą do wyliczenia wielkości 
korekty jest wielkość błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, a jeżeli określenie tego błędu 
nie jest możliwe, podstawę rozliczeń stanowi średnia liczba jednostek paliwa gazowego za okres doby, 
obliczana na podstawie sumy jednostek paliwa gazowego prawidłowo wykazanych przez układ 
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pomiarowo - rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, 
którego dotyczy korekta. W wyliczeniu korekty uwzględnia się sezonowość poboru paliwa gazowego 
i inne udokumentowane przez Odbiorcę okoliczności, mające wpływ na wielkość poboru paliwa 
gazowego, 

19. Strony zgodnie ustalają, że:  

a) Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności za dany okres rozliczeniowy  
w terminie 7 dni po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, 

b) faktura VAT będzie płatna w terminie do 15 dni od daty jej prawidłowego wystawienia. 

20. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy: wskazany na 
fakturze.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………….. 

21. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie nadpłata, zostanie ona zaksięgowana na poczet 
przyszłych należności, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Żądanie zwrotu nadpłaty musi, pod rygorem 
nieważności, zostać przekazane Sprzedawcy w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy wskazany jako 
adres do korespondencji oraz zawierać wskazanie nr rachunku bankowego Odbiorcy na który 
Sprzedawca powinien zwrócić nadpłatę. Nadpłatę Sprzedawca jest zobowiązany uregulować 
w terminie 14 dni od daty wystawienia korygującej faktury VAT. Niedopłatę Odbiorca jest zobowiązany 
uregulować w terminie 14 dni od daty wystawienia korygującej faktury VAT. 

22. W przypadku przekroczenia terminów płatności Sprzedawcy będą przysługiwać należne odsetki za 
opóźnienie. 

23. Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze 
VAT za świadczone usługi kompleksowe oraz innych należności wynikających  
z Umowy. 

24. W przypadku gdy, przepisy podatkowe będą nakładały na Sprzedawcę obowiązek opodatkowania 
sprzedaży przedmiotu Umowy tj. paliwa gazowego podatkiem akcyzowym,  
a Odbiorca nie poda Sprzedawcy wszystkich informacji mających wpływ na rozliczenia podatkowe, 
Sprzedawca będzie miał prawo podwyższenia ceny o należny podatek akcyzowy. 

25. W przypadku gdy Odbiorca nie dotrzyma wszystkich warunków określonych Umową, umożliwiających 
Sprzedawcy dokonanie prawidłowego i terminowego rozliczenia zobowiązań podatkowych (w 
szczególności z tytułu akcyzy), Sprzedawca obciąży Odbiorcę poniesionymi kosztami odsetek, 
powstałymi na skutek nieterminowego rozliczania zobowiązań podatkowych  
z winy Odbiorcy. 

  
§ 8 

 
Odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków Umowy 

 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadku powstania szkód spowodowanych niedotrzymaniem 

parametrów jakościowych paliwa gazowego lub standardów jakościowych obsługi.  Odbiorcy na jego 
pisemny wniosek złożony u Sprzedawcy w czasie nie później niż do 14 dnia od wystąpienia zdarzenia, 
przysługują bonifikaty określone w Taryfie Sprzedawcy, Taryfie OSD. 

2. Sprzedawca rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w terminie 30 dni od dnia jego 
złożenia. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli naruszenie obowiązków nastąpiło wskutek 
przyczyn określonych w § 9 Umowy lub wskutek zachowań osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności, w tym zachowań Odbiorcy. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za szkody spowodowane przerwami planowanymi lub 
nieplanowanymi, których czas trwania nie przekroczył czasów określonych w § 3 ust. 13 Umowy oraz za 
szkody Odbiorcy powstałe wskutek siły wyższej, albo wyłącznie z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za 
którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
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4. Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie paliwa gazowego w trybie natychmiastowym, jeżeli: 
  

a) Odbiorca dopuszcza się nielegalnego pobierania paliwa gazowego, w tym  
w szczególności: samowolnego przyłączenia do sieci, pobierania paliwa gazowego  
z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, dokonania zmian  
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym powodujących zafałszowanie pomiaru, 

b) instalacja Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 

5. W przypadku nielegalnego pobierania paliwa gazowego, niezależnie od uprawnienia Sprzedawcy,  
o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca pobiera od Odbiorcy opłatę przewidzianą w Taryfie OSD. 

6. W przypadku zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego Odbiorca ponosi 
koszty zakupu i zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z Taryfą OSD. 

7. W przypadku zerwania, naruszenia i uszkodzenia plomb OSD lub Urzędu Miar Odbiorca ponosi opłaty 
zgodnie z Taryfą OSD. 

8. W przypadku, gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za paliwo gazowe lub świadczone usługi dystrybucyjne 
co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie  
o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty 
zaległych i bieżących należności, Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie paliwa gazowego  
i wypowiedzieć Umowę.  

9. Jeżeli Odbiorca narusza obowiązki określone w § 6 Umowy z wyłączeniem postanowień § 6 ust. 1 lit n), o) 
Umowy, Sprzedawca może po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń, wypowiedzieć Umowę 
i wstrzymać dostarczanie paliwa gazowego po upływie 14 dni od wyznaczonego w wezwaniu terminu.  

10. Wznowienie dostarczania paliwa gazowego następuje niezwłocznie, po pisemnym powiadomieniu 
Sprzedawcy o usunięciu przyczyny wstrzymania lub uregulowaniu należności i okazaniu dowodu wpłaty.  

11. Jeżeli Odbiorca nie dopełnia obowiązku określonego w § 6 ust. 1 lit. o) Umowy, Sprzedawca uznaje za 
skuteczne doręczone wszelkie powiadomienia na dotychczasowy adres. 

 
§ 9 

 
Ograniczenia wykonania Umowy 

 
1. Strony dopuszczają ograniczenia w wykonaniu Umowy w przypadku wystąpienia: 

a) siły wyższej, której przejawami są w szczególności: klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, 
trzęsienie i osunięcie ziemi, silne wiatry, deszcz i śnieg nawalny, szadź, akty władzy państwowej, w tym 
stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, działania wojenne, akty sabotażu, akty 
terrorystyczne, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje itp., 

b) awarii w systemie Krajowego Systemu Gazowniczego,  

c) stanu zagrożenia bezpieczeństwa, ogłoszonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), 

d) awarii w sieci dystrybucyjnej wywołanej przez instalacje, sieci lub urządzenia będące własnością 
Odbiorcy,  

e) krótkotrwałych zaników lub obniżenia poziomu ilości paliwa gazowego spowodowanych działaniem 
automatyk sieciowych, 

f) planowanych przerw w dostarczaniu paliwa gazowego, o których Odbiorca został poinformowany 
zgodnie z Ustawą, których czas trwania nie przekroczy czasów określonych  
w § 3 ust. 13 Umowy, 

g) nieplanowanych przerw w dostarczaniu paliwa gazowego, których czas trwania nie przekroczy czasów 
określonych w § 3 ust. 13, 

h) zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, 
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i) zastosowania przez OSP ograniczeń w funkcjonowaniu Rynku Bilansującego lub wprowadzenia 
ograniczeń, w wykonaniu Umowy o świadczenie usług przesyłania paliwa gazowego zawartej 
pomiędzy OSD a OSP, 

j) ograniczeń wprowadzonych w dostarczaniu paliwa gazowego na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów lub na podstawie decyzji właściwych organów państwowych lub Operatora 
Systemu Przesyłowego, 

k) prawomocnego wydania orzeczenia sądu albo decyzji organu władzy lub administracji państwowej 
uniemożliwiającej lub ograniczającej dostarczanie przez OSD paliwa gazowego, 

2. ograniczeń wynikających z Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze paliwa gazowego Sprzedawcy, 
który znajduje się na stronach …………………………………….Przerwy lub zakłócenia w dostarczaniu paliwa 
gazowego, wynikające z zaistnienia przyczyn o których mowa w ust. 1 powyżej, nie stanowią 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Sprzedawcę. 

3. Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie paliwa gazowego po bezskutecznym pisemnym wezwaniu, gdy 
Odbiorca:  

  
a) używa urządzenia wprowadzające zakłócenia w pracy sieci lub instalacji innych Odbiorców, 
b) wprowadza samowolnie zmiany w części instalacji Odbiorcy, oplombowanej przez OSD, 
c) uniemożliwia upoważnionym przedstawicielom OSD dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do 

układu pomiarowo-rozliczeniowego, elementów sieci i urządzeń, będących jego własnością, 
znajdujących się na terenie, w obiekcie lub lokalu Odbiorcy, w celu przeprowadzenia prac 
eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci, 

d) utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci. 

4. Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego, może nastąpić po upływie 14 dni od określonego przez 
Sprzedawcę terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli nieprawidłowości te nie zostały 
usunięte przez Odbiorcę w określonym terminie. 

5. Wznowienie dostarczania paliwa gazowego następuje niezwłocznie, po pisemnym powiadomieniu 
Sprzedawcy o usunięciu nieprawidłowości i potwierdzeniu jej usunięcia przez upoważnionych 
przedstawicieli Sprzedawcy bądź OSD. 

6. Sprzedaż paliwa gazowego przez Odbiorcę wymaga uzyskania zgody Sprzedawcy. 
 

§ 10 
 

Okres obowiązywania Umowy oraz warunki jej rozwiązania 
 

1. Umowa obowiązuje od dnia ……….........………….r. i zostaje zawarta na czas nieoznaczony/oznaczony* do 
dnia ………….……...  . Z dniem wejścia w życie Umowy następuje rozpoczęcie świadczenia usługi 
kompleksowej. Świadczenie usługi kompleksowej jest kontynuowane, a postanowienia Umowy zastępują 
postanowienia dotychczasowej umowy o świadczenie usługi kompleksowej na potrzeby obiektów 
określonych w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Strony mogą rozwiązać Umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca. 

3. Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu za porozumieniem Stron. 

4. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Odbiorcę na podstawie art. 4j ust. 3 
ustawy Prawo energetyczne następuje z ostatnim dniem drugiego miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym oświadczenie Odbiorcy o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Sprzedawcy, chyba że Odbiorca 
wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku 
Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Odbiorcy 
nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy wskazany jako adres do korespondencji.  
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5. Odbiorca zobowiązuje się wobec Sprzedawcy do powstrzymania się przez cały okres obowiązywania 
Umowy od dokonania wypowiedzenia Umowy na podstawie art. 4 j ust. 3 Ustawy Prawo energetyczne.  
W wypadku rozwiązania Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w trybie niniejszego ustępu, na 
podstawie art. 4j ust. 3 Ustawy Prawo energetyczne, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy 
kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu): 

OPR = 20% *  CE 

 
OPR  -  Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;   
CE  - przychód jaki uzyskałby Sprzedawca  ze sprzedaży paliwa gazowego w Planowanym poborze paliwa 

gazowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a) lub b) Umowy w okresie od dnia rozwiązania Umowy 
do upływu okresu na jaki Umowa została zawarta według stawek określonych w Taryfie 
Sprzedawcy; 

Sprzedawca określi wysokość Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania Umowy. Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty Odszkodowania Płatnego przy Rozwiązaniu  
w terminie 14 od dnia wystawienia przez Sprzedawcę noty księgowej. 

6. Warunkiem skuteczności wypowiedzenia przez Odbiorcę Umowy w przypadku, o którym mowa 
 w ust. 4 powyżej, jest zapewnienie możliwości dokonania przez przedstawiciela OSD końcowego odczytu 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Odbiorca zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi 
OSD dokonanie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień rozwiązania Umowy. 

7. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 6 powyżej, Odbiorca będzie odpowiedzialny 
za zobowiązania wynikające z Umowy aż do momentu dokonania tego odczytu. 

8. Odbiorca może w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o nowych cenach i/lub stawkach nie wyrazić na nie 
zgody, co będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia 
usług dystrybucji. Niewyrażenie zgody na zmianę cen i/lub stawek powinno być złożone na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

9. Umowa rozwiązuje się po upływie okresu wypowiedzenie określonego w ust. 2 powyżej,  
w przypadku zmiany sprzedawcy przez Odbiorcę. 

10. Odbiorca zgodnie z Ustawą, może zmienić sprzedawcę paliwa gazowego. Zmiana sprzedawcy następuje  
w trybie określonym w Ustawie oraz zgodnie z procedurą zmiany sprzedawcy określoną w Załączniku nr 3 - 
Procedura zmiany Sprzedawcy. 

11. Informacje dotyczące zasad zmiany sprzedawcy oraz niezbędne wzory dokumentów dostępne są  
w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej ………………………………………… 

12. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym,  
na podstawie oświadczenia skierowanego do Odbiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
w przypadku, gdy: 
a) Odbiorca narusza postanowienia Umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu 

przez Sprzedawcę do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni, 

b) koncesja Sprzedawcy na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji paliw gazowych zostanie 
zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania przez 
Sprzedawcę postanowień Umowy, 

c) Sprzedawca zaprzestanie prowadzenia działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego na podstawie 
decyzji Prezesa URE lub utraci koncesję na prowadzenie działalności dystrybucyjnej z terminem 
rozwiązania Umowy nie dłuższym niż 180 dni. 

13. Umowa wygasa w całości w przypadku cofnięcia koncesji Sprzedawcy na prowadzenie działalności  
w zakresie dystrybucji paliw gazowych. 
 

14. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w terminie uzgodnionym przez Strony. 
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§ 11 

Ochrona informacji oraz sposób ich przekazywania 

1. Strony ustalają, że treść Umowy stanowi tajemnicę handlową i zobowiązują się do jej dochowania. 
 
2. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w związku  

z realizacją Umowy oraz informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron podlegają ochronie,  
w związku z czym nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane  
w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu.  

3. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron 
w ujawnianiu informacji, jeżeli druga Strona wyrazi na to w formie pisemnej zgodę lub informacja ta 
należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych, handlowych i technicznych OSD przez 
Sprzedawcę w związku ze świadczeniem przez OSD usługi kompleksowej służącej realizacji Umowy,  
a także innym podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy. 

5. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających na celu 
dochowanie wyżej wymienionych zasad przez pracowników i ewentualnych podwykonawców.   

6. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe i handlowe drogą 
pocztową, pocztą elektroniczną, przesyłką kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą 
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę handlowa ………….. mogą stanowić informacje poufne  
w rozumieniu art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.  
z 2005 r. nr 183, poz. 1538 ze zmianami), których nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub 
dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną. 

8. Sprzedawca może przekazywać osobom trzecim dokumenty dotyczące wierzytelności przysługujących mu 
wobec Odbiorcy, w przypadku zbycia tych wierzytelności w drodze umowy przelewu. 

9. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie Sprzedawcy przez OSD odczytów wskazań układów pomiarowo-
rozliczeniowych, danych pomiarowych i innych danych niezbędnych do świadczenia przez Sprzedawcę 
usługi kompleksowej. 

10. Odbiorca jest uprawniony do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia, 

uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana warunków Umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z wyjątkiem: 

a) zmiany Taryfy Sprzedawcy, Taryfie OSD, w szczególności stawek opłat stosowanych  
w rozliczeniach, 

b) zmiany adresu do korespondencji, 

c) zmiany danych układów pomiarowo-rozliczeniowych, w tym numeru licznika, 

d) zmiany postanowień dokumentów i przepisów, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy. 

2. Tekst aktualnej IRiESD dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy oraz zamieszczany jest  
w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.  

3. Strony ustalają, że:  

a) faktury VAT za świadczoną usługę kompleksową należy dostarczać na adres Odbiorcy:  
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……………………………………………………………………………………………………. 

b) wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy, z zastrzeżeniem lit. a) powyżej, należy 
dostarczać na adres: 

- Odbiorca jw. 

     - Sprzedawca: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

c) korespondencja i faktury składane na inne niż ostatnio wskazane przez Strony, zgodnie  
z postanowieniami Umowy adresy, będzie uznawana za nieskutecznie doręczoną.  

 
d) osobami do kontaktów w sprawie realizacji Umowy są w imieniu: 

 
- Sprzedawcy :……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- Odbiorcy:…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą starań w celu jego rozwiązania 
w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego terminu w przypadku 
nie rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, chyba że 
rozstrzygnięcie sprawy spornej należeć będzie do kompetencji Prezesa URE. 

5. Wystąpienie lub istnienie sporu związanego z Umową lub zgłoszenie wniosku o renegocjację Umowy nie 
zwalnia Stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.  

6. Odbiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy,  
w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody Sprzedawcy.  

7. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa 
energetycznego wraz z aktami wykonawczych oraz IRiESD i Taryfy Sprzedawcy, Taryfie OSD. 

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

§ 13 

Załączniki do Umowy 

Integralną częścią Umowy są: 

 
Załącznik nr 1 – Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego  
i zamówienie Mocy umownej oraz dopuszczalne wielkości odbioru paliwa gazowego dla poszczególnych stopni 
zasilania. 

Załącznik nr 2 – Charakterystyka gazowa obiektu. 

Załącznik nr 3 – Procedura zmiany Sprzedawcy. 
 

SPRZEDAWCA ODBIORCA 
 
 
 ……………………………………………… 

 
 

………………………………………………… 
  
……………………………………………… …………………………………………………… 

 

 *)     niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1 
dot. Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego 

nr…../rok z dnia …………………… roku 
 

Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach 
Roku umownego i zamówienie Mocy umownej oraz dopuszczalne wielkości odbioru paliwa 

gazowego dla poszczególnych stopni zasilania 
 

1. Rodzaj paliwa gazowego ………………………….…………......................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Odbiorca zamawia na rok ………..  moc umowną w wysokości ……….......... kWh/h 
3. Odbiorca zamawia paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach roku ……  

w ilości : 
 

Miesiąc gazowy         Zamawiane ilości paliwa gazowego w kWh 

 

 

styczeń       

luty       

marzec       

kwiecień      

maj       

czerwiec      

lipiec       

sierpień       

wrzesień       

październik      

listopad        

grudzień       

Razem Rok ……..       

 

4. W przypadku posiadania przez Odbiorcę kilku Układów pomiarowych, wymagane jest 
sporządzenie niniejszego załącznika odrębnie dla każdego Układu pomiarowego. 

5. Dopuszczalne do realizacji przez Odbiorcę wielkości odbioru paliwa gazowego dla 
poszczególnych stopni zasilania ustala się następująco: 
 

Stopnie zasilania      1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

kWh/h 

kWh/doba 

6. Czas dojścia do 10 stopnia zasilania, po którym Odbiorca może wprowadzić ograniczenia 
wynosi …. godzin. 

 
SPRZEDAWCA                               ODBIORCA  
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Załącznik nr 2 - Charakterystyka gazowa obiektu 
     
                          
 
1. Nazwa i adres Odbiorcy ...............................................................................……………...... 
................................................................................................................................................ 
                 pieczątka firmowa 

z siedzibą: …………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................. 2. 
Nazwa i adres obiektu: .....................................................…………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.  Dane przyłączy: ………………………….………………………...........................……….…… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
4. Dane dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego: 
 

   

Miejsce zainstalowania   
układu pomiarowo- rozliczeniowego 

  

Układ pomiarowo - rozliczeniowy    

Sposób odczytu: bezpośredni zdalny   

Inne urządzenia 
 
 

  

 

 
 
     

    SPRZEDAWCA                                            ODBIORCA  
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Załącznik nr 3 - Procedura zmiany Sprzedawcy. 
 

Uwagi: wyżej wymieniony procedura została opisana w IRiESD. 

 

 


