Umowa Sprzedaży Paliwa Gazowego w zakresie sprzedaży rezerwowej
Nr SKK/……………./……../GZ
(„Umowa”)
zawarta dnia ……………, w Warszawie pomiędzy:
Gaselle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (01-793), przy
ul. Rydygiera 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000220752, NIP: 1070001436 REGON: 015874865, kapitał zakładowy 1 200.000,00 złotych,
reprezentowaną przez:
1. Andrzej Jabłoński – Prezes Zarządu
zwaną dalej „Sprzedającym”
a
Firma ……………………………z siedzibą w …………………….., XX-XXX ……………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
…………………, NIP: ………………, REGON: ………………….., reprezentowaną przez:
1. ………………
2. ………………

zwaną dalej „Odbiorcą”
zwane łącznie dalej „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.
Strony niniejszej Umowy postanawiają co następuje:
§1
Definicje i podstawy prawne
1. Przez pojęcia użyte w niniejszej Umowie rozumie się:
a) Awaria - zdarzenie nieprzewidziane, powodujące znaczną utratę technicznej sprawności sieci
gazowej lub przyłączonych do niej sieci i urządzeń lub zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
mienia, środowiska lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń.
b) Dzień roboczy – każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
c) Doba gazowa – Okres od godziny 6:00 dnia bieżącego do godziny 6:00 dnia następnego z
wyłączeniem Odbiorców zakwalifikowanych do Grup taryfowych od W-1 do W-4
(określonych przez właściwego OSD) oraz dla Odbiorców, którzy nie mają zainstalowanego
urządzenia dokonującego rejestrowania godzinowego poboru Paliwa gazowego, dla których
odpowiada ona dobie kalendarzowej.
d) Ilość Kontraktowa Minimalna - oznacza procent (część) Ilości Kontraktowej Paliwa
Gazowego jaką Odbiorca jest zobowiązany odebrać w danym Okresie Kontraktowym zgodnie
z treścią Umowy i Kontraktu Indywidualnego, a która to ilość szczegółowo rozpisana na
miesiące opisana jest w §4 ust. 1 Umowy.
e) IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez
odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego i wprowadzona przez niego do
stosowania, oraz zamieszczona na jego stronie internetowej.

f) IRiESP - Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej opracowana przez OSP
i wprowadzona przez niego do stosowania, zamieszczona na stronie internetowej OSP.
g) Generalna Umowa Dystrybucji – zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego umowa, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron w celu realizacji
zawartych przez Sprzedawcę umów sprzedaży Paliwa Gazowego.
h) Grupa Taryfowa - Grupa Odbiorców kupujących Paliwa Gazowe w oparciu o jeden zestaw
cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania, sklasyfikowana według kryteriów
określonych w Cenniku Sprzedawcy.
i) Kontrakt indywidualny – warunki sprzedaży określone w §4 Umowy w zakresie Okresu
Dostawy, Mocy Umownej oraz Ilości Minimalnej Kontraktowej.
j) Moc umowna – maksymalna ilość Paliwa Gazowego wyrażona w kWh i ustalona w Umowie,
którą Odbiorca może odebrać w ciągu godziny.
k) Nominacja - pisemne określenie przez Odbiorcę oraz zatwierdzone przez Sprzedawcę, ilości
Paliwa Gazowego w kWh, które mają być dostarczane do punktu odbioru w określonym
czasie.
l) Nielegalny pobór gazu – pobieranie paliwa gazowego bez zawarcia umowy ze Sprzedawcą, z
całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w ten
układ, mającą wpływ na zafałszowanie wyników pomiarów pobranego przez Odbiorcę Paliwa
Gazowego, dokonywanych przez układ pomiarowy.
m) Obiekt (Lokal) – nieruchomość, lokal lub inny obiekt, do którego dostarczane jest Paliwo
Gazowe na podstawie Umowy.
n) Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera Paliwo Gazowe na podstawie Umowy.
o) Okres Dostaw - oznacza okres wskazany w §4 Umowy liczony od daty Rozpoczęcia do Daty
zakończenia Dostaw Paliwa Gazowego; dla uniknięcia wątpliwości, Okres Dostaw może
zawierać w sobie jeden lub więcej niż jeden Okres Kontraktowy.
p) Okres Kontraktowy - oznacza okres wskazany w §4 Umowy nie dłuższy niż:
1. Okres Dostaw, lub
2. kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych.
q) Okres Rozliczeniowy - przedział czasowy określony w Umowie, stanowiący podstawę
rozliczenia Odbiorcy za dostarczone Paliwo Gazowe.
r) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność
w zakresie dystrybucji Paliwa Gazowego.
s) Operator systemu przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
przesyłaniem Paliw Gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym
gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym
połączeń z innymi systemami gazowymi działające pod firmą: Operator Gazociągów
Przesyłowych Gaz System SA.
t) Operator – określenie stosowane zamiennie w stosunku do OSD i/lub OSP.
u) Paliwo Gazowe – gaz ziemny wysokometanowy zamówiony przez Odbiorcę zgodnie z
Umową.
v) Prace – prace eksploatacyjne, diagnostyczne, remontowe, konserwacyjne i przyłączeniowe
prowadzone przez OSP/OSD dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania
odpowiedniego poziomu niezawodności pracy systemu przesyłowego oraz przez Odbiorcę i
operatorów systemów współpracujących.
w) Prawo Energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne (Dz.U.
z 2019 r., poz. 755, tj. ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i w
celu wykonania jej postanowień.

x) Rok Gazowy – okres od godz. 6:00 1 października roku kalendarzowego do godz. 6.00
1 października kolejnego roku kalendarzowego.
y) Siła Wyższa – niezależne od woli Stron nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne
uniemożliwiające na stałe lub na pewien czas wykonywanie Umowy, których to zdarzeń lub
ich skutków, żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć i
im zapobiec, a także inne zdarzenia wyraźnie wskazane w niniejszej Umowie, w tym między
innymi wystąpienie jednej lub kilku następujących okoliczności:
1. klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, szadź,
2. wprowadzenie aktami władzy państwowej stanów nadzwyczajnych,
3. embarga, blokady,
4. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne,
5. strajki powszechne, za wyjątkiem strajków wyłącznie u którejkolwiek ze Stron, lub
inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, lokauty.
z) Sprzedawca – Gaselle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
aa) Sytuacja Awaryjna – sytuacja powodująca utratę technicznej sprawności sieci przesyłowej
lub przyłączonej do niej sieci, instalacji lub urządzeń, lub bezpośrednie zagrożenie dla życia,
zdrowia, mienia, środowiska, lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich
zagrożeń lub ich uniknięcia oraz usunięcia skutków spowodowanych ich wystąpieniem i
powodująca ograniczenia w dostarczaniu, przesyłaniu lub odbiorze Paliwa Gazowego.
bb) Cennik Sprzedawcy – aktualny cennik dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy. Przez
aktualny cennik Sprzedawcy rozumie się obowiązujący i stosowany przez Sprzedawcę w
danym okresie standardowy zestaw cen/stawek dotyczący klientów nieposiadających ważnego
indywidualnego systemu stawek.
cc) Tytuł Prawny – określony stosunek prawny, z którego wynika stosowne uprawnienie do
korzystania w imieniu własnym z Obiektu; Opisany Tytuł Prawny stanowi w szczególności:
własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, najem, a także spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu.
dd) Układ Pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe,
a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości pobranych lub dostarczonych
do sieci Paliw gazowych i dokonywania rozliczeń w jednostkach pojemności.
ee) Punkt Poboru - punkt fizyczny w sieci dystrybucyjnej, do którego następuje dostarczenie
Paliw Gazowych.
ff) Umowa (Umowa Kompleksowa) – umowa kompleksowa, zawarta pomiędzy Sprzedawcą
i Odbiorcą, obejmująca m.in. sprzedaż oraz przesyłanie i/lub dystrybucję Paliwa Gazowego.
gg) Umowa z OSP/OSD – umowa o świadczenie usługi przesyłania i/lub dystrybucji Paliwa
Gazowego, wiążąca Sprzedawcę z OSP/OSD, która umożliwia dostarczanie Paliwa Gazowego
na podstawie Umowy do Odbiorcy.
hh) URE – Urząd Regulacji Energetyki
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie oraz w Umowie podstawą do ustalenia
pozostałych warunków są:
a) Prawo Energetyczne;
b) Koncesja Sprzedawcy na obrót Paliwem Gazowym wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki;
c) Umowa o Świadczenie Usług Przesyłowych zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSP, Umowa o
Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Sprzedawcą a OSD;
d) Aktualny Cennik Sprzedawcy;
e) IRiESP;
f) IRiESD.
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§2
Przedmiot Umowy oraz Zobowiązania Stron
Przedmiotem niniejszej Umowy jest kompleksowa usługa dostarczania Paliwa Gazowego
obejmująca dostawę i sprzedaż Paliwa Gazowego dokonywana przez Sprzedawcę na rzecz
Odbiorcy.
Odbiorca oświadcza, że Paliwo Gazowe nabywane na podstawie niniejszej Umowy jest
przeznaczone na potrzeby własne i nie będzie podlegać dalszej odsprzedaży w ramach
działalności obrotu paliwami gazowymi.
Odbiorca zobowiązuje się do terminowej zapłaty za odebrane Paliwo Gazowe.
Odbiorca oświadcza, że Paliwo Gazowe nabywane na podstawie niniejszej Umowy jest
nabywane na cele energetyczne, w rozumieniu przepisów Ustawy o Efektywności
Energetycznej.
Sprzedawca sprzeda i dostarczy, a Odbiorca zakupi i odbierze, Paliwo Gazowe o Mocy
Umownej oraz w Ilości Kontraktowej, w Punktach Odbioru, na warunkach określonych w
niniejszej Umowie.
Odbiorca przyjmuje do wiadomości, iż obciążają go wszelkie koszty (także powstałe po
stronie Sprzedawcy) jakie mogą wyniknąć na skutek opóźnienia lub nie dojścia do skutku
procesu zmiany sprzedawcy z przyczyn zawinionych przez Odbiorcę.
§3
Ilości dostarczanego Paliwa Gazowego
Z zastrzeżeniem postanowień §4 Umowy, Sprzedawca sprzeda i dostarczy w Punkcie Odbioru
w każdej godzinie Okresu Dostawy ilość Paliwa Gazowego o Mocy Umownej. Sprzedawca w
żadnym wypadku nie będzie zobowiązany do dostarczenia Paliwa Gazowego w ilości
przekraczającej Ilość Kontraktową w danym Okresie Kontraktowym Okresu Dostawy, co nie
wyklucza możliwości sprzedaży Paliwa Gazowego w ilości przekraczającej Ilość
Kontraktową.
Odbiorca zakupi i odbierze w każdej godzinie Okresu Dostawy w Punkcie Odbioru ilość
Paliwa Gazowego w ramach Mocy Umownej, a w każdym Okresie Kontraktowym zakupi i
odbierze ilość Paliwa Gazowego w ilości nie mniejszej niż Ilość Minimalna Kontraktowa.
Odbiorca oświadcza, iż dla Punktów Poboru objętych Umową, Sprzedawca jest jedynym
podmiotem dokonującym sprzedaży paliwa gazowego.
Okres Dostaw, Moc Umowna, oraz Ilość Minimalna Kontraktowa są określone w § 4 Umowy.
W przypadku braku dostępu do danych pomiarowo-rozliczeniowych, należności mogą być
obliczane szacunkowo na podstawie średniego, miesięcznego zużycia z poprzednich okresów
rozliczeniowych, lub średniego, miesięcznego zużycia będącego ilorazem wolumenu ujętego
w treści §4 Umowy i ilości miesięcy na jaką została ona zawarta.
Ilość Kontraktowa Minimalna (IKM) czyli ilość Paliwa Gazowego, które Odbiorca
zobowiązuje się odebrać w Okresie Umownym zdefiniowanym w §4 Umowy, wynosi 90%
(słownie dziewięćdziesiąt) % rocznej zadeklarowanej Ilości Kontraktowej przewidzianej dla
takiego Okresu. W przypadku odbioru mniejszej ilości paliwa gazowego niż określa IKM,
cena paliwa gazowego ulega zwiększeniu o 10% co zostanie uwzględnione w fakturze
korygującej.
§4
Warunki Sprzedaży – Kontrakt Indywidualny
Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają, iż warunki sprzedaży Paliwa Gazowego
określone zostały w Załączniku 1 a do Umowy – Warunki handlowe oraz w ofercie sprzedaży
stanowiącej załącznik Nr. 6 do umowy.

2. Ponadto, Odbiorca ma prawo do nominowania i odbierania w każdej dobie trwania Okresu
Kontraktowego ilości gazu w zakresie od 0 kWh do ilości wynikających iloczynu liczby 24
i wielkości Mocy umownej.
3. Ilość Kontraktową Minimalną w każdym Okresie Kontraktowym zdefiniowanym określa § 3
ust. 6 Umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
4. Strony nie dopuszczają możliwości dostawy Paliwa Gazowego na zasadach przerywanych,
zgodnie z § 5 ust. 3 Umowy.
5. Ceny sprzedaży określone w Załączniku 1 nie zawierają akcyzy na wyroby gazowe, której
płatnikiem będzie Sprzedawca. Cena zawiera koszt umorzenia białych certyfikatów. Do ceny
sprzedaży paliwa gazowego zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
6. Sprzedawca sprzeda i dostarczy, a Odbiorca kupi i odbierze Paliwo Gazowe w Punktach
Odbioru wymienionych w §4 ust. 1 lit. e) Umowy.
7. Na podstawie postanowień Prawa energetycznego IRIESD stanowi integralną część Umowy.
Odbiorca zobowiązany jest do stosowania zapisów oraz wykonywania obowiązków ciążących
na Odbiorcy na podstawie IRiESD, wraz z jej aktualizacjami. Zmieniony lub nowy IRiESD
wiąże Odbiorcę, po jego zatwierdzeniu przez Prezesa URE i ogłoszeniu w Biuletynie Urzędu
Regulacji Energetyki, od dnia określonego w decyzji Prezesa URE.
8. Ze względu na potrzebę alokacji Paliwa Gazowego w Punkcie Odbioru, Strony będą rozliczać
wzajemne należności na podstawie zatwierdzonych przez Operatora Punktu Rozliczeniowego
alokacji paliwa gazowego. Alokacje paliwa gazowego będą odpowiadały składanym
Nominacjom lub ilości paliwa gazowego pobranego w punkcie fizycznym.
§5
Ustalanie Należności i Rozliczeń Finansowych
1. Podstawowy okres rozliczeniowy stanowi Miesiąc Gazowy.
2. W przypadku dostawy do punktu fizycznego ustalenie ilości dostarczonego Paliwa Gazowego
odbywa się do 7 (siódmego) Dnia Roboczego kalendarzowego miesiąca następującego po
Miesiącu Gazowym podlegającym rozliczeniu lub, do 1 (pierwszego) Dnia Roboczego
kalendarzowego miesiąca następującego bezpośrednio po otrzymaniu przez Sprzedawcę
danych pomiarowych od OSD.
3. W przypadku braku dostępu do danych pomiarowo-rozliczeniowych, umożliwiających
rzeczywiste ustalenie należności, Sprzedawca dokona rozliczenia w oparciu o dane
szacunkowe.
4. W przypadku dostawy do wirtualnego punktu obrotu rozliczenie następuje na podstawie ilości
ze złożonych i zatwierdzonych w danym Miesiącu Gazowym Nominacji.
5. Odbiorca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązuje się do nabywania i
odbierania Paliwa Gazowego zgodnie z celem przeznaczenia określonym w Oświadczeniu
Akcyzowym określającym przeznaczenie Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku
akcyzowego”. Wyżej wymienione oświadczenie stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.
6. Zmiana celu wykorzystania paliwa gazowego, o którym mowa w §5 ust. 5 Umowy wymaga
poinformowania Sprzedawcy o tej zmianie na piśmie w terminie 3 (trzech) dni od dnia
dokonania ww. zmiany oraz złożenia dokumentów, o których mowa w §5 ust. 5 Umowy.
7. Ustalenie wysokości należności z tytułu dostarczania Paliwa Gazowego dokonywane będzie
według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych w taryfie Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, do którego to infrastruktury sieciowej jest przyłączony Odbiorca, chyba że
Strony postanowią inaczej.
8. Do 7 (siedmiu) dni od zakończenia danego miesiąca umownego, Sprzedający dokona
wystawienia faktury VAT za dostarczone i sprzedane w takim miesiącu Paliwo Gazowe.
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Odbiorca ureguluje należność określoną w tej fakturze w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od dnia wystawienia faktury lub udostępnienia w formie elektronicznej na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
W przypadku przekroczenia terminu płatności przez stronę Odbiorca, Sprzedawca ma prawo
do naliczenia odsetek ustawowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
Niezależnie od innych uprawnień Sprzedawcy, opóźnienie w płatności jakichkolwiek
należności o więcej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni uprawnia Sprzedawcę według jego wyboru
do żądania ustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia w postaci: kaucji gotówkowej, weksla
in blanco z klauzulą bez protestu, oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się
egzekucji z całego majątku do kwoty przez Sprzedawcę wskazanej na podstawie art. 777 § 1
ust. 5 k.p.c., gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bezwarunkowej, nieodwołalnej,
płatnej na pierwsze żądanie oraz uzależnienia od tej czynności dalszych dostaw Paliwa
Gazowego.
Dla uniknięcia wątpliwości, zmiana stawek i opłat określonych w taryfie OSD
(dystrybucyjnych lub Systemu Gazociągów Tranzytowych), z usług których korzysta
Sprzedawca wykonując postanowienia niniejszej Umowy jest wiążąca dla Stron i nie stanowi
zmiany niniejszej Umowy.
Strony oświadczają iż są podatnikami podatku VAT.
Odbiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz
przesyłanie ich drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, poprzez złożenie oświadczenia,
którego wzór stanowi Załącznik nr 4.
§6
Jakość Paliwa Gazowego
Jakość Paliwa Gazowego dostarczanego do ustalonego Punktu Odbioru będzie spełniać
parametry określone przez operatora systemu sieci przesyłowej (dystrybucyjnej lub Systemu
Gazociągów Tranzytowych), za pośrednictwem której dostarczane jest Paliwo Gazowe.
§7
Siła Wyższa
Wykonaniu zobowiązania z §4 Umowy w zakresie dostawy lub odbioru Paliwa Gazowego,
Strona ta będzie zwolniona całkowicie lub częściowo, zależnie od okoliczności, od
wspomnianego zobowiązania w czasie trwania zdarzenia Siły Wyższej. Ostatecznie i do
zakresu zobowiązań jednej Strony zwolnionej z zobowiązań wskutek Siły Wyższej,
korespondują zobowiązania drugiej Strony, która też będzie od nich zwolniona.
Zaistnienie okoliczności Siły Wyższej nie zwalnia Odbiorcy z jego obowiązku zapłaty za Moc
Umowną i odebrane ilości Paliwa Gazowego w okresie poprzedzającym zaistnienie tych
okoliczności.
Strona powołująca się na Siłę Wyższą zawiadamia drugą Stronę bez zwłoki, informując ją o
przyczynach niewykonywania przez nią zobowiązań oraz o przypuszczalnym czasie trwania
takiego stanu, a także usunie skutki takiego niewykonywania zobowiązań tak szybko jak
będzie to możliwe.
W przypadku, gdy wykonanie zobowiązań Strony powołującej się na Siłę Wyższą zostało
dotknięte działaniem okoliczności Siły Wyższej i stan taki utrzymuje się nieprzerwanie przez
okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni w Roku Gazowym, druga Strona może wypowiedzieć
Kontrakt Indywidualny w drodze pisemnego zawiadomienia złożonego Stronie dotkniętej
zdarzeniem Siły Wyższej z zachowaniem 7 (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia.
W przypadku, gdy jedna ze Stron jest niezdolna do wykonania swojego zobowiązania dostawy
lub odbioru Paliwa Gazowego z Kontraktu Indywidualnego, określonego w §4, w wyniku
przerw lub redukcji mocy przesyłowej z przyczyn spowodowanych przez operatora sytemu

6.

1.

2.

1.

2.

1.

przesyłowego (dystrybucyjnego), w sieci którego znajduje się Punkt Odbioru (na przykład, w
związku z Pracami Remontowymi i/lub innymi technicznymi przyczynami wywołanymi
okolicznościami Siły Wyższej lub z innych powodów określonych w IRiESP/IRiESD),
z wyłączeniem jednak dostaw przerywanych Paliwa Gazowego zgodnie z postanowieniami §8
Umowy taka Strona będzie zwolniona z powyższego zobowiązania. W każdym wypadku oraz
w zakresie, w jakim jedna Strona będzie zwolniona ze swoich zobowiązań kontraktowych z
powodu przerwy lub redukcji mocy przesyłowej, druga Strona będzie zwolniona z
korespondujących z nimi zobowiązań. W przypadku gdy Sprzedawca nie jest zdolny do
wykonywania swoich zobowiązań względem Odbiorcy z przyczyn zależnych od operatora
systemu przesyłowego (dystrybucyjnego), zobowiązany jest wówczas do podjęcia
niezbędnych działań mających na celu przeprowadzenie procesu reklamacyjnego przez
Odbiorcę.
Sprzedawca powiadomi Odbiorcę o takich Pracach Remontowych przeprowadzanych przez
operatorów systemów przesyłowych (dystrybucyjnych) tak szybko jako to możliwe, a
Odbiorca jest zobowiązany do ich uwzględnienia przy określaniu terminarza dostaw. W
innych wypadkach, jak tylko Strona otrzyma jakikolwiek komunikat od odpowiedniego
operatora systemu przesyłowego (dystrybucyjnego) dotyczący przerw lub redukcji mocy,
natychmiast przekaże takie informacje drugiej Stronie.
§8
Niedostarczone Ilości Paliwa Gazowego
Z zastrzeżeniem §8 ust. 2 Umowy, za niedostarczone Paliwo Gazowe uważa się każdą
udokumentowaną przez Odbiorcę ilość Paliwa Gazowego niedostarczoną przez Sprzedawcę
do Odbiorcy.
Paliwo Gazowe nie będzie traktowane jako niedostarczone w sytuacji, gdy:
a) wstrzymanie lub ograniczenie dostaw Paliwa Gazowego nastąpiło z innych przyczyn, niż
te które zostały wyraźnie wskazane w Umowie albo w obowiązujących przepisach prawa
lub regulacjach znajdujących zastosowanie do operatora systemu przesyłowego
(dystrybucyjnego), z usług którego korzysta Sprzedawca przy wykonywaniu niniejszej
Umowy.
b) spadek ciśnienia przesyłu Paliwa Gazowego, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy był
wywołany przekroczeniem przez Odbiorcę limitu przewidzianego umową bez zgody
Sprzedawcy
§9
Obowiązywanie Umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od godziny 6:00 ……………….. do
godziny 6:00 dnia ……………….. roku i wchodzi w życie wraz z dniem jej zawarcia, przy
czym rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym zakończeniu procesu
zmiany sprzedawcy.
Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta.
§ 10
Rozwiązanie Umowy
Sprzedający ma możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, na
podstawie oświadczenia skierowanego do Odbiorcy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w następujących przypadkach:
a) Odbiorca dopuszcza się naruszania postanowień niniejszej Umowy, pomimo upływu co
najmniej 30 dniowego terminu wyznaczonego mu przez Sprzedającego do zaniechania
takich naruszeń;

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację Odbiorcy albo
zajdą przesłanki do uznania, iż Odbiorca może być podmiotem niewypłacalnym;
c) Odbiorca opóźnia się z zapłatą za paliwo gazowe o więcej niż dwadzieścia jeden dni po
upływie terminu płatności, pomimo wezwania do zapłaty
2. W przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do jakiegokolwiek z Miejsc Odbioru, do
których dostarczane jest Paliwo Gazowe przez Sprzedającego w ramach Umowy, Sprzedający
może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym jedynie w części dotyczącej
dostarczania i sprzedaży Paliwa Gazowego do Miejsca Odbioru, w odniesieniu do którego
Odbiorca utracił tytuł prawny.
3. Jeżeli przed upływem wskazanego w § 9 okresu, na jaki zawarta została niniejsza Umowa,
ulegnie ona rozwiązaniu lub wygaśnięciu, w całości lub części, z powodów leżących po
stronie Odbiorcy, Odbiorca zapłaci Sprzedającemu karę umowną, której wysokość obliczona
zostanie według następującego wzoru:
KU = PG * C
gdzie:
KU – wysokość kary umownej
PG – ilość paliwa gazowego zadeklarowanego przez klienta w Umowie w okresie od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doszło do
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy/Kontraktu Indywidualnego, do ostatniego dnia okresu
obowiązywania Umowy/Kontraktu Indywidualnego
C – Cena sprzedaży paliwa gazowego netto uzgodniona przez Strony.
§ 11
Rozstrzyganie Sporów
Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy oraz będą
rozstrzygane przez Strony polubownie, w terminie do 30 (trzydziestu) dni w drodze mediacji od
momentu zaistnienia sporu. Jeżeli mediacje Stron nie pozwolą zakończyć konfliktu, spór zostanie
rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
§ 12
Dane kontaktowe
W kontaktach pomiędzy Odbiorcą oraz Sprzedającym w ramach realizacji niniejszej Umowy, Strony
reprezentują:
Ze strony Odbiorcy:
imię i nazwisko:
telefon:
e-mail:

Ze strony Sprzedawcy:
imię i nazwisko:
telefon:
e-mail:

Mateusz Pielka
+48 577 278 222
mateusz.pielka@e-gaselle.pl
§ 13
Korespondencja

1. Strony ustalają oraz wzajemnie podają sobie do wiadomości następujące adresy i dane
korespondencyjne oraz handlowe. Szczegółowe dane i osoby kontaktowe zostały wskazane w
§ 12 niniejszej Umowy.
2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. W razie braku skutecznego
powiadomienia o zmianie adresu pisma skierowane do Strony, która nie wykonała obowiązku
powiadomienia o zmianie, uznawane będą w stosunkach pomiędzy Stronami jako doręczone
prawidłowo w momencie dostarczenia pod dotychczasowy adres.
§ 14
Inne Postanowienia
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej,
pod rygorem nieważności, chyba że niniejsza Umowa w odniesieniu do wybranych
postanowień stanowi inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz aktów prawnych i dokumentów przywołanych w § 1 niniejszej Umowy.
3. Przeniesienie praw i obowiązków jednej Strony, wynikających z Umowy, na osobę trzecią,
wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to
przeniesienia wierzytelności z Umowy przez Sprzedającego na rzecz banków i innych
instytucji finansowych.
4. Nieważność jednego lub kilku postanowień Umowy nie skutkuje nieważnością pozostałych jej
postanowień
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią:
- Załącznik Nr 1 „Akcyza Oświadczenie odbiorcy”;
- Załącznik 1 a – Warunki handlowe;
- Załącznik Nr 2 „Wzór arkuszy nominacji”;
- Załącznik Nr 3 „Stopnie Zasilania”;
- Załącznik nr 4 „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie e-faktur”;
- Załącznik nr 5 „Pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy Paliwa
Gazowego”.
-Załącznik nr 6 „oferta sprzedaży”

Czytelny podpis Sprzedawcy:

Czytelny podpis Odbiorcy:

Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego w zakresie sprzedaży rezerwowej Nr
SKK/…………../……………/GZ z dnia …………….. roku
Warszawa, dnia …………… roku
Oświadczenie
Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
Działając w imieniu:
Firma ……………………………z siedzibą w …………………….., XX-XXX ……………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
…………………, NIP: ………………, REGON: ………………….., reprezentowaną przez:
1. ………………
2. ………………
dalej jako „Odbiorca”
niniejszym oświadczam, że w zakresie następującej lokalizacji Grodziec 190l; 43-386 Grodziec w
rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym wskazuję następujące informacje:
Stawka
L.p
Udział
Przeznaczenie paliwa gazowego
podatku
.
procentowy
akcyzowego
1.

Na podstawie art. 31b ust. 1 Ustawy o podatku
akcyzowym
na cele opałowe
1) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz
w leśnictwie;
4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i
metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
5) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby
gazowe, w którym wprowadzony został w życie system
prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony
środowiska lub do podwyższenia efektywności
energetycznej.

Zwolnione z
akcyzy

______ %

Na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2-8 Ustawy o podatku
akcyzowym
na cele opałowe przez:
1) organy administracji publicznej;
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3)
podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 4) żłobki i
kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
5) podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których
mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej;
7) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Na podstawie art. 31b. ust. 3 pkt 2-3 Ustawy o podatku
akcyzowym
do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej; do
użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.
Na podstawie art. 31b. ust. 4 Ustawy o podatku
akcyzowym
do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych
związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w
celach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o
podatku akcyzowym, lub na potrzeby przesyłania,
dystrybucji lub magazynowania Paliwa gazowego.
2.

Na podstawie art. 31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku
akcyzowym
na cele opałowe przez gospodarstwa domowe;

3.

Zwolnione z
akcyzy

______ %

Zwolnione z
akcyzy

______ %

10,54 zł/GJ

______ %

Na podstawie art. 31b. ust. 3 pkt 1 Ustawy o podatku
akcyzowym
do napędu:
1) statków powietrznych,
2) w żegludze, włączając rejsy rybackie - z wyłączeniem
prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze
rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o
podatku akcyzowym.

4.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret drugie
Ustawy o podatku akcyzowym
do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów

wymienionych powyżej objętych zwolnieniem
5.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku
akcyzowym
na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych
powyżej objętych zwolnieniem

6.

1,28 zł/GJ

_____ %

0 zł

______ %

Na podstawie art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku
akcyzowym
do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki
do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo
jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, z
wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych
zwolnieniem (spełniające warunki określone w art. 89 ust.
2c Ustawy o podatku akcyzowym)

Łącznie zużycie:

___ %

Ponadto, Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sprzedawcę w formie pisemnej w
każdym przypadku, gdy powyższe oświadczenie stanie się nieaktualne zgodnie z postanowieniami
Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego.

Data i czytelny podpis Odbiorcy:

Załącznik nr 1a do Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego w zakresie sprzedaży rezerwowej Nr
SKK/…………../……………/GZ z dnia …………….. roku – Warunki handlowe
Strony ustalają, co następu
Kontrakt Indywidualny
a
)

Okres Dostaw

b
)

Okres Kontraktowy:

c
)

Moc Umowna

d
)

Harmonogram Poboru Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach
[w MWh]

okres od dnia od momentu uruchomienia roku do dnia …………………. roku
okres od dnia od momentu uruchomienia roku do dnia ………………. roku

I
e
)

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Punkty Poboru
Lp.

f)

II

Nazwa
Punktu
Poboru

Nazwa
Punktu
Poboru

Nazwa
OSD

Taryfa
OSD

Taryfa
Sprzedawc
y

Numer ID

Numer
Licznika

1.
2.
Ceny kontraktowe oraz wysokość opłat abonamentowych dla poszczególnych
Taryf Sprzedawcy
Taryfa
Cena Paliwa Gazowego
Opłata Abonamentowa
[w zł/MWh]
[w zł/M-c]

Załącznik nr 4 do Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego w zakresie sprzedaży rezerwowej Nr
SKK/…………../……………/GZ z dnia …………….. roku
Warszawa, dnia …………. roku
Oświadczenie Odbiorcy
o wyrażeniu zgody na otrzymywanie e-faktury
Działając w imieniu:
Firma ……………………………z siedzibą w …………………….., XX-XXX ……………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
…………………, NIP: ………………, REGON: ………………….., reprezentowaną przez:
1. ………………
2. ………………
dalej jako „Odbiorca”
niniejszym oświadczam, iż akceptuję przesyłanie i udostępnianie w formie elektronicznej, zgodnie z
przepisami art. 106a – 106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności
faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, not, not korygujących, wystawianych przez Sprzedającego tj.:
Gaselle spóła z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
NIP: 1070001436
Jako formę dostarczania faktury w formie elektronicznej wybieram e-mail.
E-faktury oraz informację o wystawieniu i udostępnieniu faktury w formie elektronicznej przesyłać
należy na następujący adres mailowy Odbiorcy:

(adres e-mail Odbiorcy)
W przypadku zmiany danych zawartych w niniejszym oświadczeniu Odbiorca zobowiązuje się do
niezwłocznego przekazania Sprzedawcy aktualnych danych.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie e-faktury spowodowane
niepoinformowaniem go o zmianie adresu e-mail do doręczeń.
Oświadczam, iż niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie i dotyczy wszystkich umów już zawartych oraz
umów zawieranych w przyszłości ze Sprzedawcą.

Data i czytelny podpis Odbiorcy

Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej należy przesłać
na adres siedziby Sprzedawcy, adres mailowy: ……………… lub faxem na nr ……………….

Załącznik nr 5 do Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego w zakresie sprzedaży rezerwowej Nr
SKK/…………../……………/GZ z dnia …………….. roku
Warszawa, dnia …………….roku

PEŁNOMOCNICTWO DO PRZEPROWADZENIA
PROCESU ZMIANY SPRZEDAWCY PALIWA GAZOWEGO
Działając w imieniu:
Firma ……………………………z siedzibą w …………………….., XX-XXX ……………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
…………………, NIP: ………………, REGON: ………………….., reprezentowaną przez:
1. ………………
2. ………………
dalej jako „Odbiorca”, lub „Mocodawca”
w związku z zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą Umową sprzedaży paliwa gazowego z dnia
……………………… roku, numer ………………
niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa (dalej „Pełnomocnictwo”)
Gaselle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000220752, NIP: 107-00-01-436, REGON: 015874865, kapitał
zakładowy: 1 200.000,00 zł
dalej jako „Sprzedawca” lub „Spółka”
i upoważniamy Sprzedawcę do reprezentowania Odbiorcy w następującym zakresie:
1. do dokonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy wszelkich czynności faktycznych i prawnych
koniecznych do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży paliwa gazowego,
2. do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zgłoszenia (w tym
podpisania w imieniu Mocodawcy) zmiany sprzedawcy i zgłoszenia go właściwemu Operatorowi
Systemu Dystrybucyjnego lub Operatorowi Systemu Przesyłowego, tj. zgłoszenia do realizacji
umowy sprzedaży paliwa gazowego zawartej ze Spółką,
3. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zmiany dotychczasowego
sprzedawcy paliwa gazowego, w ty.m do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas
obowiązującej umowy sprzedaży paliwa gazowego lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu
dotychczasowej umowy sprzedaży paliwa gazowego na zasadzie porozumienia stron, jak również
do cofnięcia w każdym czasie złożonych uprzednio oświadczeń woli,
4. do uzyskania informacji odnośnie okresu obowiązywania umowy sprzedaży paliwa gazowego
łączącej Mocodawcę z dotychczasowym sprzedawcą oraz uzyskania od dotychczasowego
sprzedawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Operatora Systemu Przesyłowego danych
dotyczących aktualnych umów łączących Mocodawcę z ww. podmiotami, w tym: nazwa
odbiorcy(ów) z danymi teleadresowymi, numery i dane adresowe, punkty poboru, numery
liczników, numery ewidencyjne, przypisane Grupy Taryfowe oraz zużycie paliwa gazowego dla
poszczególnych Punktów Poboru za ostatnie dwa okresy rozliczeniowe,

5. do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonywania
aktualizacji danych Mocodawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Operatora Systemu
Przesyłowego, w tym do zgłoszenia zmiany Grupy Taryfowej Mocodawcy i innych danych
wynikających z zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego pomiędzy Mocodawcą a Spółką;
6. do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z
wybranym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, w tym do wyboru w imieniu Mocodawcy
sprzedawcy awaryjnego oraz do upoważnienia wybranego przez Spółkę Operatora Sieci
Dystrybucyjnej do zawarcia w imieniu Mocodawcy z tym sprzedawcą awaryjnym ‐ umowy
sprzedaży awaryjnej po uzyskaniu przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego informacji
o konieczności zaprzestania sprzedaży paliw gazowych, o której mowa w art. 5 ust. 14 ustawy
Prawo energetyczne i świadczenia usług dystrybucji lub usług przesyłania, o której mowa w art. 5
ust. 15 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) albo w przypadku wygaśnięcia
umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą paliw gazowych
jeżeli odbiorca końcowy nie zgłosił temu operatorowi informacji o zawarciu umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych z innym sprzedawcą w ramach procedury
zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez odbiorcę końcowego nie podjął sprzedaży
paliw gazowych.
7. zgłoszenia w imieniu Mocodawcy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej zawartej Umowy sprzedaży
paliwa gazowego do realizacji.
8. przechowywania oryginału umowy dystrybucyjnej, jaka zostanie zawarta w moim imieniu z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w siedzibie Sprzedawcy przez okres jej obowiązywania, z
zastrzeżeniem, iż na każdorazowe żądanie przysługiwać mi będzie: prawo wglądu do
archiwizowanych dokumentów, żądanie wystawienia przez upoważnionego w tym celu
pracownika Sprzedawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu umowy
dystrybucyjnej, oraz prawo zwrotu oryginału dokumentu umowy dystrybucyjnej.
Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie dla Sprzedawcy do udzielania dalszych pełnomocnictw swoim
pracownikom i współpracownikom w zakresie objętym niniejszym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo
upoważnia również do udzielenia upoważnienia dla Operatora Sieci Dystrybucyjnej do zawarcia w imieniu
Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży paliwa gazowego. Operator Sieci Dystrybucyjnej będzie
wówczas upoważniony do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i innym
osobom, które łączy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej stosunek prawny.
Sprzedawca jest umocowany do podjęcia powyższych czynności w odniesieniu do Punktów Poboru
wskazanych w zgłoszeniu zmiany sprzedawcy lub PZD oraz wyszczególnionych w Umowie sprzedaży
paliwa gazowego z dnia …………… roku, nr …………………………..
Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie Sprzedawcy do udzielania, w zakresie objętym niniejszym
pełnomocnictwem, dalszych pełnomocnictw pracownikom i współpracownikom Sprzedawcy.
Pełnomocnictwo stanowi integralną część Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zawartej
pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą. Definicje pisane wielką literą zachowują w niniejszym
Pełnomocnictwie znaczenia nadane im w umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zawartej
pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą i obowiązującej w dniu udzielenia niniejszego Pełnomocnictwa.
Czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
udzielenia Pełnomocnictwa w imieniu Odbiorcy:

Załącznik:
- aktualny odpis KRS Odbiorcy z dnia udzielenia pełnomocnictwa

