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REZERWOWA UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

Nr …./UK/2019 

 

Zawarta w Warszawie, dnia ……………………  

Pomiędzy:  

Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09 – 
411 Płock, Polska i wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy (pokryty w całości) w kwocie 534.636.326,25 zł, 
reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………… 
 

2. ……………………… 

 

 

zwaną dalej Sprzedawcą  

a  

……………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla … , … Wydział 
Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego,  KRS …, NIP …, Regon …, kapitał zakładowy/kapitał 
wpłacony: …  zł, reprezentowaną przez pełnomocnika:  

1. ……………………… 

zwaną dalej Kupującym 

 

Sprzedawca i Kupujący zwani dalej będą również indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

 

 

 

 

 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczanie przez Sprzedawcę Kupującemu, w ramach sprzedaży 
rezerwowej Paliwa gazowego na warunkach umowy kompleksowej, o której mowa w przepisach 
art. 5 ust. 3 ustawy, z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U.z 2019r., 
poz.755 ze zm.- dalej „Prawo Energetyczne”) i na podstawie wydanych, przez wskazane w Prawie 
Energetycznym, organy administracji rządowej, normatywnych aktów wykonawczych do Prawa 
Energetycznego. 

 

2. Strony zgodnie postanawiają, że prawa i obowiązki Stron Umowy określają, poza Umową,  



 
 

zatwierdzone ostatecznymi decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”), 
postanowienia:  

(a) każdorazowej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej wprowadzonej do obrotu przez tego 
operatora systemu przesyłowego w rozumieniu Prawa Energetycznego (dalej: „OSP”), z którym w 
okresie obowiązywania Umowy Sprzedawca pozostaje związany umową o świadczenie przesyłania 
paliw gazowych - w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 2) Prawa energetycznego (dalej : „IRIESP”), 

 

(b) każdorazowej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wprowadzonej do obrotu przez 
tego operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu Prawa Energetycznego (dalej: „OSD”), z 
którym w okresie obowiązywania Umowy Sprzedawca pozostaje związany umową o świadczenie 
dystrybucji paliw gazowych - w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 2) Prawa energetycznego (dalej: 
„IRIESD”), 

 

(c) każdorazowej taryfy przesyłowej OSP (dalej „Taryfa OSP”),  

(d) każdorazowej taryfy dystrybucyjnej OSD (dalej „Taryfa OSD”).  

3. Sprzedawca oświadcza, iż na dzień podpisania Umowy posiada ważne umowy zawarte z OSP i OSD, 
w ramach których OSP i OSD zapewniają Sprzedawcy świadczenie usług przesyłania i dystrybucji 
Paliwa gazowego na zasadach umożliwiających dostarczenie Paliwa gazowego Kupującemu do 
Punktu odbioru zdefiniowanego w Umowie. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek różnic pomiędzy 
postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami powyższych umów zawartych przez 
Sprzedawcę z OSP i/lub OSD wiążące będą postanowienia niniejszej Umowy.  

 

4. Sprzedawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót Paliwami gazowymi, wydaną decyzją 
Prezesa URE z dnia 30 kwietnia 2003 roku, znak: OPG/88/554/W/Z/2003/MJ i przedłużoną decyzją 
Prezesa URE z dnia 24 września 2012 roku, znak: OPG/88-ZTO/554/W/2/2012/KF do dnia 31 grudnia 
2025.  

 

5. Kupujący oświadcza, że dokonuje zakupu Paliwa gazowego na potrzeby wskazane w Załączniku nr 4 
do niniejszej Umowy. 

 

§2  

DEFINICJE 

 

1. Pojęciom użytym w Umowie nadaje się następujące znaczenie:  

(a) Awaria - niespodziewane zdarzenie, powodujące istotną utratę technicznej sprawności sieci 
gazowej lub poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, 

(b) Cennik sprzedaży rezerwowej – stosowany przez Sprzedawcę, zbiór cen i stawek opłat oraz 
warunków ich stosowania dot. rezerwowej sprzedaży paliwa gazowego, wprowadzony jako obowią-
zujący dla określonych w nim Kupujących. 

 

(c) Dni robocze - dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy w Polsce oraz 24 i 31 grudnia, 

 

(d) Doba gazowa - okres od godziny 6:00 dnia bieżącego do godziny 6:00 dnia następnego,  

(e) Paliwo gazowe - gaz ziemny wysokometanowy grupy E (GZ-50) dostarczony za pomocą sieci 
gazowej, 

 

(f) Godziny robocze - godziny od 8:00 do 16:00 czasu środkowoeuropejskiego w Dni robocze w Polsce,  



 
 

(g) Ilość kontraktowa - ilość Paliwa gazowego w Okresie dostawy określona w Załączniku nr 2 do 
Umowy, wyrażona w MWh, 

 

(h) IRIESD - każdorazowa instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowana przez OSD, 
wprowadzona przez niego do stosowania, zamieszczona na stronie internetowej OSD, stanowiąca 
od daty tej publikacji integralną część Umowy, 

 

(i) IRIESP - każdorazowa instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej opracowana przez OSP i 
wprowadzona przez niego do stosowania, zamieszczona na stronie internetowej OSP, stanowiąca 
od daty tej publikacji integralną część Umowy, 

 

(j) Miesiąc gazowy - okres od godziny 6:00 pierwszego dnia bieżącego miesiąca do godziny 6:00 
pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu bieżącym, 

 

(k) Moc umowna - maksymalna ilość Paliwa gazowego, którą można odebrać w ciągu godziny, 
określona dla każdego Punktu odbioru w Załączniku nr 2 do Umowy, wyrażona w kWh/h, 

 

(l) Nielegalny pobór - pobieranie Paliwa gazowego bez zawarcia Umowy, z całkowitym lub częściowym 
pominięciem Układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w ten układ, mającymi wpływ na 
zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez Układ pomiarowy,  

 

(m) Niezwłocznie – w terminie nie dłuższym niż 5 dni,  

(n) Nominacja - zgłoszenie Sprzedawcy do OSP zapotrzebowania Kupującego na Paliwo gazowe 
dokonane na podstawie przekazanej przez Kupującego Prognozy zużycia, określające ilość Paliwa 
gazowego w kWh w liczbach naturalnych, która zostanie odebrana przez Kupującego w Punkcie 
odbioru w określonym czasie,  

 

(o) Okres dostawy - okres umowny dostawy ilości Paliwa gazowego określonej w Umowie, 
rozpoczynający się o godz. 6:00 w pierwszym dniu dostawy i kończący się o godz. 6:00 w ostatnim 
dniu dostawy, wskazany w Załączniku nr 2 do Umowy, 

 

(p) Okres rozliczeniowy - okres jednego Miesiąca gazowego,  

(q) OSD - operator systemu dystrybucyjnego w rozumieniu określonym w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy, 
którym na dzień podpisania Umowy jest: …........,  

 

(r) OSP - operator systemu przesyłowego w rozumieniu określonym w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, którym 
na dzień podpisania Umowy jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w 
Warszawie, 

 

(s) Prawo Energetyczne - ustawa, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy albo inne akty prawne regulujące 
zasady i warunki zaopatrzenia i sprzedaży Paliwa gazowego oraz działalności przedsiębiorstw 
energetycznych w tym zakresie, ze wszystkimi właściwymi aktami wykonawczymi, 

 

(t) Punkt odbioru - miejsce określone w Załączniku nr 2 do Umowy, będące punktem wyjścia z systemu 
OSD do instalacji Kupującego, do którego to miejsca Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć 
Paliwo gazowe, a Kupujący jest zobowiązany w tym miejscu Paliwo gazowe odebrać, 

(u) Rezerwowa umowa kompleksowa (Umowa)  -  niniejsza umowa  dostarczania Paliwa gazowego  
zawarta  pomiędzy  Sprzedawcą  i  Kupującym,  obejmująca  sprzedaż i dystrybucję Paliwa gazowego 
do Kupującego.  

 

(v) REMIT - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. UE z 8.12.2011 r., L 

 



 
 

326/1), 

(w) Siła wyższa - zdarzenie zdefiniowane, jako Siła wyższa w IRiESP,  

(x) Taryfa OSD - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez OSD i 
wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim użytkowników systemu dystrybucyjnego w 
trybie określonym Prawem Energetycznym, 

 

(y) Taryfa OSP - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez OSP i 
wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim użytkowników systemu przesyłowego w 
trybie określonym Prawem Energetycznym, 

 

(z) Układ pomiarowy - gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a także 
układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości Paliwa gazowego pobranego przez 
Kupującego w Punkcie odbioru i do dokonywania rozliczeń, 

 

(aa) Umowa - niniejsza Rezerwowa Umowa Kompleksowa Dostarczania Paliwa Gazowego wraz z 
załącznikami, 

 

(bb) Ustawa o podatku akcyzowym  -  Ustawa  z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  (tekst 
jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.) 

 

2. W odniesieniu do pojęć technicznych i pomiarowych zawartych w Umowie, Strony będą działały 
zgodnie z zasadami zawartymi w IRIESP, IRiESD, Taryfie OSP i Taryfie OSD.  

 

3. Pozostałe pojęcia niezdefiniowane powyżej, posiadają znaczenie nadane im w Umowie, Taryfie OSP, 
Taryfie OSD, IRiESP, IRiESD oraz w Prawie Energetycznym. 

 

§3 

PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do:  

(a) sprzedaży Paliwa gazowego i zapewnienia świadczenia przez OSP usług dystrybucji Paliwa gazowego 
do każdego z Punktów odbioru na warunkach określonych w: Prawie energetycznym, IRiESP, IRiESD, 
Taryfie OSP, Taryfie OSD oraz w Umowie, 

 

(b) sprzedaży Kupującemu Ilości kontraktowej dla Okresu dostawy po cenie określonej zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do Umowy,  

 

(c) pobierania od Kupującego należności z tytułu ceny za sprzedaż Paliwa gazowego zgodnie z 
Cennikiem sprzedaży rezerwowej oraz opłat za przesył i dystrybucję tego Paliwa gazowego zgodnie 
z Prawem energetycznym, Taryfą OSP, Taryfą OSD oraz Umową, 

 

(d) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń,  

(e) jakość Paliwa gazowego dostarczanego przez Sprzedawcę w każdym z Punktów odbioru będzie 
odpowiadać stosownym wymogom wynikającym z przepisów prawa oraz IRiESP i IRiESD, 

 

(f) zapewnienia standardów jakości obsługi Kupującego, a w szczególności do: (i) przyjmowania od 
Kupującego, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania Paliwa gazowego z 
sieci, (ii) udzielania Kupującemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 
wznowienia dostarczania Paliwa gazowego przerwanego z powodu awarii w sieci, (iii) 
nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf,  

 



 
 

(g) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Kupującego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

 

 

2. Kupujący zobowiązuje się do:  

(a) przesyłania pocztą elektroniczną harmonogramów zaplanowanych przestojów lub ograniczeń 
działalności Kupującego mających znaczny wpływ na wielkość poboru Paliwa gazowego, na co 
najmniej miesiąc przed wystąpieniem zdarzenia,  

 

(b) zapewnienia technicznych warunków odbioru Paliwa gazowego,  

(c) odbioru Paliwa gazowego w Punkcie odbioru zgodnie z ilością kontraktową, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa i warunkami określonymi w Umowie, 

 

(d) terminowego regulowania należności za ilość Paliwa gazowego dostarczonego w Okresie dostawy 
oraz innych należności związanych ze sprzedażą Paliwa gazowego i świadczeniem usług przesyłu lub 
dystrybucji,  

 

(e) wypełniania wszelkich obowiązków Kupującego wynikających z przepisów Prawa energetycznego, 
postanowień: IRIESP, IRIESD Taryfy OSP, Taryfy OSP oraz z postanowień Umowy, 

 

(f) zapewnienia upoważnionym przedstawicielom OSP lub Sprzedawcy swobodnego, niczym 
nieograniczonego, całodobowego dostępu do Układu pomiarowego oraz instalacji gazowej w celu: 

 

 kontroli przestrzegania przez Kupującego postanowień Umowy, prawidłowości rozliczeń oraz 
dokonywania odczytów, 

 

 wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających,   

 dokonania wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego, w przypadkach przewidzianych przez 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia IRIESP, IRIESD i Umowę, 

 

 zdemontowania zainstalowanego u Kupującego Układu pomiarowego, w przypadku 
wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy z 
jakiejkolwiek przyczyny, a także jego wydania przedstawicielom OSP, jeżeli Układ pomiarowy 
nie stanowi własności Kupującego, 

 

(g) niezwłocznego informowania OSP oraz Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach Układu 
pomiarowego, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze Paliwa 
gazowego, 

 

(h) poniesienia kosztów sprawdzenia prawidłowości działania Układu pomiarowego zainstalowanego u 
Kupującego oraz kosztów badania laboratoryjnego Układu pomiarowego, w tym jego demontażu 
oraz montażu w przypadku, kiedy w wyniku badania laboratoryjnego przeprowadzonego na żądanie 
Kupującego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu Układu pomiarowego, 

 

(i) poniesienia kosztów sprawdzenia jakości dostarczanego Paliwa gazowego w przypadku, gdy na 
żądanie Kupującego Sprzedawca zleci niezależnemu laboratorium badawczemu sprawdzenie jakości 
dostarczanego Paliwa gazowego, a przeprowadzone badania nie potwierdzą zastrzeżeń Kupującego, 

 

(j) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Układu pomiarowego wskazującego wielkość 
poboru Paliwa gazowego u Kupującego i układu redukcji, niedokonywania w nich jakichkolwiek 
zmian (z malowaniem włącznie), utrzymania w należytym stanie technicznym szafki przeznaczonej 

 



 
 

na te urządzenia oraz pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z ich uszkodzenia, zniszczenia 
lub utraty, chyba, że nastąpiło to z przyczyn, za które Kupujący nie ponosi odpowiedzialności, 

(k) zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkich plomb znajdujących się 
na lub przy Układzie pomiarowym, a także innych plomb założonych przez producenta Układu 
pomiarowego, OSP, OSP, Sprzedawcę lub inny uprawniony organ lub podmiot zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,  

 

(l) utrzymywania w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
znajdującej się w jego obiekcie instalacji gazowej, za którą Kupujący odpowiada, 

 

(m) legalizacji Układu pomiarowego będącego własnością Kupującego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

 

(n) zapłacenia OSP należnych mu opłat bądź należnego odszkodowania w sytuacji Nielegalnego poboru 
Paliwa gazowego z przyczyn zależnych od Kupującego. W razie uiszczenia przez Sprzedawcę opłat 
bądź odszkodowań, o których mowa powyżej, Kupujący jest zobowiązany do ich zwrotu 
Sprzedawcy, 

 

(o) w przypadku obciążenia Sprzedawcy przez OSP płatnościami z tytułu uszkodzenia Układu 
pomiarowego w wyniku przekroczenia górnej granicy zakresu pomiaru strumienia objętości Paliwa 
gazowego, zwrotu tej kwoty Sprzedawcy, 

 

(p) niezwłocznego przekazywania Sprzedawcy wszelkich informacji koniecznych dla prawidłowej 
realizacji Umowy, w tym do zapewnienia przesyłu Paliwa gazowego przez OSP, 

(q) niezwłocznego,  pisemnego  informowania Sprzedawcy, nie później niż w ciągu pięciu (5) Dni  
roboczych od daty zaistnienia zmiany, o zmianie celu nabycia Paliwa gazowego, w szczegól-ności o 
przeznaczeniu Paliwa gazowego na cele inne niż określone w Umowie, wpływającego na 
opodatkowanie Paliwa gazowego podatkiem akcyzowym, zgodnie z Ustawą  o podatku akcyzowym;  

 

(r) nieprzekraczania Mocy umownej, a w razie jej przekroczenia z winy Kupującego poniesienia 
odpowiedzialności na zasadach określonych w IRiESP oraz Taryfie OSP,  

 

(s) dostosowania się do wprowadzonych ograniczeń lub wstrzymania odbioru Paliwa gazowego 
wprowadzonych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie 
niniejszej Umowy. W szczególności, Kupujący zobowiązuje się dostosować do ograniczeń 
maksymalnej godzinowej i dobowej ilości odbioru Paliwa gazowego stosownie do komunikatów 
ogłaszanych przez OSP w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach. Za 
ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, 

 

(t) utrzymywania bezpośrednich kontaktów ze służbami dyspozytorskimi i eksploatacyjnymi OSP i 
Sprzedawcy w zakresie wymiany informacji o zaistnieniu awarii,  

 

(u) niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wniesieniu przez Kupującego lub wobec Kupującego 
wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości. 

 

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy możliwości techniczne Kupującego do zużycia 
Paliwa gazowego wynoszą lub wyniosą co najmniej 600 GWh/rok, zgodnie z art. 3 ust. 2 zd. in fine 
Rozporządzenia Wykonawczego, Kupujący jest zobowiązany w terminie niezwłocznym złożyć do 
Sprzedawcy Oświadczenie Kupującego o zdolności konsumpcji Paliwa gazowego, na potrzeby 
realizacji obowiązku w zakresie raportowania transakcji zawieranych na hurtowych rynkach w tym 
kontraktów na dostawę Paliwa gazowego do odbiorców końcowych, których zdolność konsumpcji 
(zużycia) wynosi 600 GWh/rok lub więcej (art. 8 ust. 1 REMIT). 

 



 
 

4. Kupujący wyraża zgodę na wykonywanie wszelkich praw lub obowiązków Sprzedawcy wynikających 
z postanowień Umowy przez OSP i jego upoważnionych przedstawicieli w zakresie dotyczącym 
świadczenia usług przesyłu Paliwa gazowego oraz działalności OSP. 

 

5. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych przez OSP w związku z 
dokonywaniem odczytów i kontroli Układu pomiarowego. 

 

6. OSP zorganizuje obsługę zapewniającą ciągłość i poprawność działania urządzeń pomiarowych. W 
przypadku wystąpienia takiej potrzeby, OSP ma prawo do zainstalowania układów telemetrii w 
Układzie pomiarowym. 

 

7. Kupujący ma prawo do bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców 
oraz bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych Paliwa gazowego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, a także odpowiednimi postanowieniami Taryfy OSP oraz Taryfy 
OSD.  

 

§4 

ZAMÓWIENIE ILOŚCI PALIWA GAZOWEGO, MOCY UMOWNEJ ORAZ CENA PALIWA GAZOWEGO  

 

1. Zasady zamawiania ilości Paliwa Gazowego oraz Mocy Umownej w Okresie dostawy zostały 
określone w Załączniku nr 2 do Umowy.  

2. Kupujący zobowiązany jest do złożenia zamówienia Mocy Umownej dla Punktu Odbioru na kolejny 
Rok Gazowy w terminie 14 dni przed upływem terminu określonego w IRiESP lub IRiESD. Brak 
terminowo złożonego zamówienia Mocy umownej na następny Rok Gazowy, upoważnia 
Sprzedawcę do przyjęcia i zgłoszenia do OSP lub OSD ostatnio zamówionej Mocy umownej. Na 
życzenie Kupującego, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Kupującego na piśmie 
o określonym w IRiESP lub IRiESD terminie na zgłoszenie do OSP lub OSD Mocy Umownej dla Punktu 
Odbioru na kolejny Rok Gazowy. 

 

3. Kupujący ma prawo do zmiany Mocy umownej w trakcie trwania Umowy na zasadach określonych 
w IRiESP lub IRiESD - na podstawie wniosku o zmianę mocy złożonego Sprzedawcy w formie 
pisemnej na trzy dni robocze przed terominem wskaznym w IRIESP. 

 

4. Cena Paliwa gazowego ustalana jest zgodnie z Cennikiem sprzedaży rezerwowej zamieszczonym w 
Załączniku nr 2 do Umowy.  

 

§5 

ROZLICZENIA 

 

1. Strony ustalają miesięczny Okres rozliczeniowy.   

2. Rozliczenie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych 
wskazań Układu pomiarowego. Odczyt Układu pomiarowego następuje na koniec każdego Miesiąca 
gazowego na podstawie danych przekazanych przez OSP lub OSD.  

 

3. W przypadku zmiany cen Paliwa gazowego lub stawek opłat w Taryfie OSP lub w Taryfie OSD w 
trakcie okresu rozliczeniowego należność z tytułu ceny oraz opłaty za dostarczone Paliwo gazowe 
pobiera się w wysokości proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych cen lub 
stawek i opłat, chyba że Kupujący w dniu zmiany cen Paliwa gazowego lub opłat dokona odczytu 
układu pomiarowego i dostarczy jego wskazania najpóźniej w dniu następnym do Sprzedawcy.  

 

4. Jeżeli wielkość zużycia określona jest na podstawie zapisu urządzenia rejestrującego przebieg 
godzinowego poboru Paliwa gazowego opłaty za dostarczone Paliwo gazowe ustala się 

 



 
 

odpowiednio do ilości zużycia zarejestrowanego przed zmianą cen lub stawek opłat oraz ilości 
Paliwa gazowego po zmianie cen lub stawek opłat. 

5. Zasady określone w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wysokości podatków 
pobieranych z tytułu dostaw Paliwa gazowego. 

 

6. Ceny jednostkowe i stawki opłat, uwzględniając dodatkowe opłaty, należne w rozliczeniach na 
podstawie Umowy są kwotami netto, bez akcyzy oraz podatku od towarów i usług (VAT). 

 

7. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu rzeczywistego, w razie stwierdzenia przez 
uprawnionego przedstawiciela OSP lub Sprzedawcy, że z przyczyn niezależnych od Kupującego 
nastąpiło uszkodzenie układu pomiarowego, uniemożliwiające określenie ilości odebranego w 
ostatnim okresie rozliczeniowym Paliwa gazowego, Sprzedawca ustali należność na podstawie 
szacunku zużycia Paliwa gazowego, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Taryfy OSP.  

 

8. Strony ustalają następujące zasady rozliczania:  

(a) Do dziesiątego dnia (10) następnego miesiąca kalendarzowego Sprzedawca wystawi fakturę 
rozliczeniową za dostarczone Paliwo gazowe dostarczone w poprzednim Miesiącu gazowym,  

 

(b) Sprzedawca zobowiązuje się doręczać faktury Kupującemu nie później niż na 7 (siedem) dni przed 
terminem płatności określonym na fakturze,  

 

(c) Jeżeli w wyniku wnoszenia wpłat powstanie nadpłata lub niedopłata za pobrane Paliwo gazowe 
wówczas zasady zwrotu lub uzupełnienia określają odpowiednie przepisy prawa, 

 

(d) Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Kupującego w terminie czternastu 
(14) dni po zakończeniu Miesiąca gazowego, w którym realizowane były dostawy. 

 

9. Za przekroczenie terminu płatności, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych 
za opóźnienie w transakcjach handlowych, za każdy dzień opóźnienia. 

 

10. Kupujący będzie regulował należności przewidziane w Umowie przelewem na rachunek bankowy 
Sprzedawcy każdorazowo wskazany w treści faktury.  

 

11. Za dzień uregulowania należności uznaje się dzień uznania należności na rachunku bankowym 
Sprzedawcy.  

 

12. Płatności za dostarczone Paliwo gazowe rozliczane będą w walucie PLN.  

§6 

REKLAMACJE 

 

1. Reklamacja dotycząca przerwy w dostawie Paliwa gazowego powinna być zgłoszona Sprzedawcy 
przez Kupującego w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przerwa w dostawie. 

 

2. Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Kupujący zgłasza Sprzedawcy w ciągu 1 
(jednego) miesiąca po jego otrzymaniu. 

 

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Kupującego, o której mowa w §6 ust. 1 i §6 ust. 2 oraz udziela 
mu odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty należności w 
wysokości, która nie jest sporna.  

 



 
 

5. Na żądanie Kupującego Sprzedawca zleci OSP sprawdzenie prawidłowości działania Układu 
pomiarowego i poinformuje Kupującego o wynikach sprawdzenia. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z 
ww. wynikami, Sprzedawca zleci OSP, na żądanie Kupującego, niezależnemu laboratorium 
badawczemu sprawdzenie prawidłowości działania Układu pomiarowego, z zastrzeżeniem 
konsekwencji określonych w § 3 ust. 2j). W przypadku potwierdzenia się wątpliwości Kupującego co 
do prawidłowości działania Układu pomiarowego, Sprzedawca dokona korekty rozliczeń z 
Kupującym na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. 

 

6. Sprzedawca dokona korekty rozliczeń z Kupującym na zasadach określonych w przepisach prawa 
również w razie przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań Układu pomiarowego.  

 

§7 

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA DOBOWEGO (ZZD)  

 

1. Zasady Zgłoszenia Zapotrzebowania Dobowego(ZZD). 

(a) Kupujący zobowiązany jest do przesyłania ZZD na Paliwo gazowe do godz. 12:00 doby (n-1) 
poprzedzającej dobę dostawy (n), mailowo na adres Sprzedawcy: nominacje@orlen.pl oraz 
sprzedaz.gaz@orlen.pl, dyspozycja.gaz@orlen.pl według formularza zamieszczonego w załączniku 
nr….. 

(b) ZZD dla danej doby gazowej nie może przekroczyć iloczynu liczby godzin w danej dobie gazowej i 
Mocy Umownej. 

(c) ZZD powinno zawierać równe ilości w każdej godzinie Doby Gazowej. W przypadku przekazania 
przez Kupującego więcej niż jednego ZZD, ostatnie ZZD dostarczone w terminie określonym powyżej 
jest wiążące dla Stron. 

(d) W przypadku nieprzesłania w wyżej wymienionym  terminie ZZD, Strony przyjmują ZZD dla danego 
dnia (n) na poziomie ostatniego zatwierdzonego i przyjętego do realizacji ZZD. 

 

§8 

WSTRZYMANIE DOSTAW PALIWA GAZOWEGO 

 

1. Sprzedawca lub OSP może wstrzymać lub ograniczyć dostarczanie Paliwa gazowego:    

(a) po uprzedzeniu Kupującego w przypadku, gdy przewidują to bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa zwłaszcza Ustawa o zapasach i wydane na jej podstawie akty wykonawcze, 

 

(b) gdy zwłoka Kupującego z zapłatą za świadczone usługi dystrybucji lub pobrane Paliwo gazowe 
przekroczy 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia Kupującego 
przez Sprzedawcę na piśmie o zamiarze wstrzymania dostaw i bezskutecznego upływu 
dodatkowego 14 – dniowego terminu wyznaczonego w tym powiadomieniu Kupującemu przez 
Sprzedawcę na zapłatę zaległych i bieżących należności, liczonego od dnia otrzymania takiego 
powiadomienia.  

 

2. Sprzedawca powiadomi Kupującego o terminie, czasie trwania oraz przyczynach wstrzymania lub 
ograniczeń w dostarczaniu Paliwa gazowego. Informacja o wstrzymaniu lub ograniczeniach w 
dostarczaniu Paliwa gazowego (terminie i przewidywanym czasie trwania) zostanie przekazana 
przez Sprzedawcę drogą mailową do osób wymienionych w Załączniku nr 5. Informacje te zostaną 
przekazane niezwłocznie po uzyskaniu informacji od OSP. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw 
Paliwa gazowego może nastąpić w szczególności w przypadku prowadzenia prac związanych z 
usuwaniem awarii i jej skutków, wykonywaniem planowych prac konserwacyjno-remontowych lub 
modernizacyjnych w zakresie sieci gazowej, Układów pomiarowych oraz prac związanych z 
przyłączeniem nowych odbiorców do sieci gazowej lub prac przyłączeniowych w sieci gazowej. 
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3. Sprzedawca może również wstrzymać lub ograniczyć dostarczanie Paliwa gazowego w razie, gdy 
przewidują to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Sprzedawca ma obowiązek 
poinformować Kupującego o limicie czasowym, czasie trwania oraz powodach wstrzymania lub 
ograniczenia dostawy Paliwa gazowego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji samowolnego przyłączenia się 
do sieci gazowej, poboru Paliwa gazowego z całkowitym lub częściowym pominięciem Układu 
pomiarowego, dokonania zmian lub uszkodzeń w Układzie pomiarowym, gdy Instalacja gazowa lub 
sposób użytkowania Paliwa gazowego stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska lub w 
przypadku zaistnienia awarii w sieci gazowej stwarzającej zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
środowiska.  

 

4. W przypadkach, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca lub OSP zobowiązany jest 
do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o wstrzymaniu lub ograniczeniu dostarczania Paliwa 
gazowego oraz podania przyczyny wstrzymania lub ograniczenia. 

 

5. Termin i czas trwania przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu Paliwa gazowego ustala Sprzedawca 
dążąc do możliwie najmniejszego obciążenia Kupującego. Nie dotyczy to sytuacji zawinionych przez 
Kupującego.  

 

6. Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego następuje w sposób wybrany przez OSP.  

7. Wznowienie dostarczania Paliwa gazowego nastąpi w obecności Kupującego lub upoważnionego 
przez niego przedstawiciela po ustaniu przyczyn wstrzymania dostarczania. Sprzedawca 
poinformuje Kupującego o ustaniu przyczyn wstrzymania dostarczania. W przypadku wznowienia 
dostarczania Paliwa gazowego, gdy wstrzymanie jego dostarczania wynikało z powodów, za które 
odpowiada Kupujący, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów wstrzymania i wznowienia 
dostarczania Paliwa gazowego, w szczególności określonych w Taryfie OSP. W przypadku 
wstrzymania dostaw Paliwa gazowego z powodu zaległości z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe albo 
świadczone usługi, wznowienie dostaw nastąpi po uregulowaniu zaległych i bieżących należności. 

 

8. Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego nie powoduje rozwiązania Umowy, o ile nie zostanie 
ona wypowiedziana przez Sprzedawcę.  

 

9. Kupujący jest zobowiązany do dostosowania się do wprowadzonych ograniczeń lub wstrzymania 
dostarczania Paliwa gazowego. W szczególności, Kupujący zobowiązany jest dostosować się do 
ograniczeń maksymalnej godzinowej i dobowej ilości przesyłanego Paliwa gazowego stosownie do 
komunikatów OSP, ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 
prawa.  

 

§9 

OBOWIĄZKI STRON WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY O ZAPASACH ORAZ PRZEPISÓW 
WYKONAWCZYCH 

 

1. Ograniczenia w poborze Paliwa gazowego wskazane w niniejszym paragrafie wynikają z przepisów 
Ustawy o zapasach. W przypadku, gdy Kupujący nie będzie podlegał ograniczeniom w poborze Paliw 
gazowych na podstawie przepisów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia, 
niniejszego § 9 nie będą stosowane. 

 

2. Kupujący jest informowany przez OSP o ustalonej dla niego w zatwierdzonym planie wprowadzania 
ograniczeń maksymalnej ilości poboru Paliwa gazowego w poszczególnych stopniach zasilania. 
Wielkości maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru przez Kupującego, wynikające z 
zatwierdzonych przez Prezesa URE planów wprowadzania ograniczeń stają się integralną częścią 
Umowy bez konieczności zmiany Umowy.  

 



 
 

3. Kupujący zobowiązuje się, w związku z postanowieniami Ustawy o zapasach, do:  

 informowania OSP wraz z przekazaniem Sprzedawcy kopii tej informacji, w terminie do 31 lipca 
każdego roku o:  

 

 minimalnej ilości Paliwa gazowego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób lub 
uszkodzenia bądź zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu 
dozwolonemu poborowi Paliwa gazowego w dziesiątym (10) stopniu zasilania;  

 

 wszelkich technicznych, uzasadnionych przesłankach sposobu określenia drugiego (2) stopnia 
zasilania w inny sposób niż jako średniej godzinowej i dobowej ilości Paliwa gazowego, jaką pobierał 
Kupujący w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego w okresie od dnia 1 lipca roku 
poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan;  

 

 wszelkich technicznych, uzasadnionych przesłankach, wpływających na wprowadzenie innej niż 
proporcjonalna zmienności stopni zasilania od trzeciego (3) do dziewiątego (9).  

 

Informacja przekazywana do OSP powinna wskazywać ilość Paliwa gazowego niezbędną do obsługi 
odbiorców Paliwa gazowego w gospodarstwach domowych lub wykonywania zadań związanych z: 

 

(a) bezpieczeństwem lub obronnością państwa;   

(b) opieką zdrowotną;   

(c) edukacją;   

(d) wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej i ciepła do odbiorców w gospodarstwach 
domowych;  

 

(e) ochroną środowiska.   

4. Minimalna ilość Paliwa gazowego niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczająca 
uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych Kupującego została wskazana w Umowie. 
Kupujący zobowiązany jest corocznie, w terminie do 30 czerwca każdego roku, przekazywać 
Sprzedawcy informację na temat zmiany dopuszczalnych do realizacji przez Kupującego wielkości 
odbioru Paliwa gazowego dla poszczególnych stopni zasilania w formie określonej przez 
Sprzedawcę. Brak zgłoszenia informacji w terminie wskazanym powyżej poczytuje się za brak 
zmiany powyższych wielkości.  

 

5. W przypadku zmiany przepisów Ustawy o zapasach wpływającej na prawa i obowiązki Sprzedawcy 
lub Kupującego w zakresie ograniczeń poboru, Strony zobowiązują się do dokonania odpowiedniej 
zmiany Umowy, w celu dostosowania jej do wprowadzonych zmian.  

 

6. Informacje o jakich mowa w ust. 3 oraz ust. 4 Kupujący przekazuje także w momencie zawarcia 
Umowy, a także każdorazowo w terminie 14 dni od ich zmiany. Kupujący odpowiada za wszelkie 
szkody wynikłe wskutek nieprzekazania powyższych informacji. 

 

§10  

OPŁATY Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA WARUNKÓW UMOWY 

 

1. Za niedotrzymanie przez Kupującego warunków Umowy Sprzedawca jest uprawniony do pobrania 
opłat w wysokości przewidzianej w Umowie. 

 

2. Przez niedotrzymanie przez Kupującego warunków Umowy Strony rozumieją w szczególności:  



 
 

(a) zależne od Kupującego okoliczności wywołujące konieczność przerwania oraz wznowienia dostawy 
Paliwa gazowego; 

 

(b) zerwanie lub uszkodzenie plomb Układu pomiarowego, w tym plomb legalizacyjnych.   

3. Kupujący zobowiązany jest do zapobieżenia Nielegalnemu Poborowi Paliwa gazowego, a w sytuacji 
jego wystąpienia do zapłacenia Sprzedawcy należnych mu opłat bądź odszkodowania, naliczonych 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i postanowieniami Taryfy OSP. 

 

§11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

 

1. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność cywilną na zasadach ogólnych uregulowanych w 
Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień Umowy. 

1. Sprzedawca odpowiada jedynie za udokumentowane straty pozostające w bezpośrednim związku 
przyczynowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy (bezpośrednie następstwa) 
– z wyłączeniem utraconych korzyści.  

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona (nie dotyczy przyczyn leżących 
po stronie Sprzedawcy) do odpowiedzialności OSP wobec Sprzedawcy, która polega na możliwości 
obciążenia OSP  opłatami wynikającymi z Taryfy OSP,  lub IRIESP, na zasadach i w wysokości w nich 
określonych. 

 

§ 12 

ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że dostarczenie Paliwa gazowego i naliczenie cen i stawek opłat 
rozpocznie się w ……………………….. pod warunkiem potwierdzenia tej daty przez OSP. Dostarczenie 
Paliwa gazowego zakończy się w ………………………………….. 

 

2. W przypadku, gdy OSP określi inny termin niż wskazany powyżej dostarczanie Paliwa gazowego 
rozpocznie się w dniu wskazanym przez OSP. 

 

3. W przypadku, gdy z przyczyn zależnych od Kupującego rozpoczęcie dostaw Paliwa gazowego nie 
będzie możliwe w dniu wskazanym w ust. 1, Strona taka zobowiązana jest do pokrycia wszelkich 
strat drugiej ze Stron, jakie powstały z tego tytułu, z wyłączeniem utraconych korzyści.  

 

4. Za początek odbioru Paliwa gazowego przyjmuje się stan licznika wynikający z odczytu gazomierza 
dokonanego przez OSP lub według szacunków dokonanych przez OSP zgodnie z postanowieniami 
każdorazowo obowiązującej IRIESD, IRIESP, Taryfy OSP lub Taryfy OSD.  

 

5. W przypadku częściowej zmiany sprzedawcy ust. 1 do ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

 

 

§13 

ZMIANA STAWKI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 

 

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), nowa stawka obowiązuje od dnia 
wejścia w życie odpowiedniej ustawy. W przypadku naliczenia stawki podatku według innej 
wysokości niż wynikającej z ustawy, Sprzedawca dokona odpowiedniej korekty w ciągu miesiąca 
kalendarzowego od wystawienia faktury z nieobowiązującą stawką podatku VAT. Zasady powyższe 
stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany stawek innych podatków i opłat bezpośrednio 
obciążających Paliwa gazowe. 

 



 
 

 

§ 14 

POUFNOŚĆ 

 

1. W czasie obowiązywania Umowy żadna ze Stron nie będzie – bez uprzedniej zgody drugiej Strony 
wyrażonej na piśmie – wykorzystywać, kopiować, rozpowszechniać, ani ujawniać jakiejkolwiek 
osobie trzeciej informacji dotyczących drugiej Strony, w szczególności jej interesów, finansów lub 
działań, włącznie ze wszelkimi danymi technicznymi i tajemnicami handlowymi, w tym informacji, 
które zostały ujawnione w toku negocjowania Umowy – niezależnie od źródeł pochodzenia tych 
informacji.  

 

2. Strony oświadczają, że żadne z postanowień Umowy nie zakazuje ujawniania informacji w stopniu 
wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, jakikolwiek organ państwowy lub administracyjny 
albo w ramach postępowania sądowego lub arbitrażowego z udziałem Stron. 

 

3. Jednakże żadna informacja związana z Umową ani otrzymana przez jakąkolwiek ze Stron nie będzie 
uważana za poufną w przypadku, gdy będzie dotyczyć: 

 

(a) informacji publikowanych, powszechnie znanych i urzędowo podanych do powszechnej 
wiadomości, 

 

(b) informacji uzyskanych oficjalnie i w sposób legalny przez jedną ze Stron od osoby trzeciej, której nie 
obowiązuje zachowanie poufności danej informacji, lub 

 

(c) informacji ujawnionej przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony.  

4. Zobowiązania nałożone na każdą ze Stron w niniejszym paragrafie obowiązują nadal po wygaśnięciu 
lub wypełnieniu Umowy przez okres 3 lat. 

 

5. Za każdy przypadek naruszenia zasady poufności Strona naruszająca zobowiązana jest zapłacić 
drugiej stronie karę umowną w wysokość 20.000,00 PLN (dwudziestu tysięcy złotych). Zapłata kary 
umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia dalej idącego odszkodowania.  

 

§15 

ROZWIĄZANIE UMOWY  

 

1. Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyny, za miesięcznym 
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca chyba, że Kupujący wskaże dłuższy okres 
wypowiedzenia.  

 

2. Kupujący, który wypowiada Umowę,  jest obowiązany pokryć należności za pobrane Paliwo gazowe 
oraz świadczone usługi dystrybucji Paliwa gazowego. 

3. W przypadku zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego przez Kupującego w trakcie obowiązywania 
Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień zmiany 
sprzedawcy Paliwa gazowego, tj. dzień  rozpoczęcia realizacji  nowej umowy przez OSD. 

 

4. W przypadku, gdy Kupujący znajduje się w zwłoce z zapłatą należności wynikających z §5 Umowy, 
pomimo upływu terminów określonych w § 8 ust. 1 lit. b) Umowy, co uprawnia Sprzedawcę do 
wstrzymania lub ograniczenia dostaw Paliwa gazowego, Sprzedawca może rozwiązać Umowę bez 
zachowania okresu wypowiedzenia.  

 

5. W przypadku, gdy okoliczność Siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt (60) 
dni w roku kalendarzowym, Strona, która została dotknięta działaniem Siły wyższej może rozwiązać 
Umowę z zachowaniem co najmniej 21-dniowego terminu wypowiedzenia. Możliwość 

 



 
 

wypowiedzenia Umowy z tego powodu ustaje po upływie 14 dni od ustania działania Siły wyższej. W 
przypadku wypowiedzenia na skutek siły wyższej umowa ulega rozwiązaniu a Strony nie będą do 
siebie rościły z tego tytułu żadnych roszczeń. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku 
uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających, a powstałych przed 
zaistnieniem okoliczności Siły wyższej. 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowego badania kondycji finansowej Odbiorcy w trakcie 
obowiązywania Umowy. W przypadku negatywnej weryfikacji kondycji finansowej, Sprzedawca 
może wezwać Kupującego do ustanowienia na rzecz PKN ORLEN S.A. zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. W przypadku nieustanowienia wymaganego zabezpieczenia przez Kupującego 
w terminie 30 dni od wysłania wezwania, Sprzedawca może rozwiązać Umowę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą w szczególności następujące akty 
prawne: ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz 
Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

 

3. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień Umowy nie ma wpływu na ważność 
lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy. W odniesieniu do postanowień dotkniętych 
nieważnością lub niewykonalnością Strony wynegocjują w dobrej wierze, w miarę możliwości, 
alternatywne postanowienia, które będą wiążące i wykonalne oraz będą odzwierciedlać pierwotne 
intencje Stron.  

 

4. Spory powstałe na tle wykonania Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

 

5. Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej. 

 

6. Wszelkie oświadczenia Stron składane będą na następujące adresy: 

SPRZEDAWCA:  

PKN ORLEN S.A. Biuro Handlu Gazem, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, 

 

KUPUJĄCY: 

…  

 

7. Strona, której adres uległ zmianie, zobowiązana jest poinformować o tym drugą Stronę pod 
rygorem skuteczności doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres. 

 

8. Zapłata jakichkolwiek kwot należnych Sprzedawcy na podstawie Umowy przez potrącenie jest 
wyłączona. 

 

9. Strony dopuszczają możliwość dokonania przeniesienia praw lub obowiązków z niniejszej Umowy 
na inny podmiot wyłącznie za zgodą drugiej Strony, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przy czym zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez podmiot przejmujący 
prawa i obowiązki z Umowy, warunków określonych przez Sprzedawcę. 

 

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



 
 

§17 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

 

1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

Załącznik nr 1 - Oświadczenie dotyczące zgód marketingowych,  

Załącznik nr 2 - Szczegółowe zasady sposobu sprzedaży i dostawy Gazu,  

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Kupującego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania 
podatku akcyzowego, 

 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Kupującego o celu zużycia Paliwa gazowego dla potrzeb realizacji 
obowiązków określonych w ustawie o efektywności energetycznej, 

 

Załącznik nr 5 - Osoby upoważnione do realizacji Umowy,  

Załącznik nr 6 - Dokumenty Rejestrowe / Pełnomocnictwa Kupującego (jeśli występują),  

  

                      Sprzedawca                                                                                                          Kupujący 
                            

 
 



 

 Strona 16 z 22 

 

Załącznik nr 1 

do Rezerwowej Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu Ziemnego 
nr …/UK/2019 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KUPUJĄCEGO 

 

1. Wyrażam zgodę na udostępnianie Danych Kupującego przez firmę PKN ORLEN S.A. z siedzibą w 
Płocku w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i usług własnych oraz innych 
podmiotów z branży energetycznej, podmiotom powiązanym z PKN ORLEN S.A. oraz świadczących na 
rzecz PKN ORLEN S.A. usługi, realizujące ww. cele. 

 tak  nie 

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze 
mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 
18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

 tak  nie 

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez PKN 
ORLEN S.A. oraz podmioty współpracujące z nią w celach handlowych i marketingowych zgodnie z 
art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne. 

 tak                                    nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Kupujący: 
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Załącznik nr 2 

do Rezerwowej Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu Ziemnego 
nr …/UK/2019 

Szczegółowe zasady sposobu sprzedaży i dostawy Paliwa Gazowego do Umowy Kompleksowej 
Dostarczania Paliwa Gazowego o numerze …/UK/2019 zawartej dnia …………………………… 

1. Okres dostaw: od godz. 6.00 dnia …. po potwierdzeniu tej daty przez OSP do dnia … godz. 6:00 
2. Miejsce odbioru/kod punktu: … 
3. Zamówiona Moc Umowna: … kWh/h  
4. Ilości kontraktowe Paliwa Gazowego w Okresie dostaw:  

Miesiąc [MWh] Miesiąc [MWh] 

Ogółem  

w Okresie 

dostaw [MWh] 

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Ogółem –  …  MWh w Okresie dostawy 

5. Cena Paliwa Gazowego.  

5.1.  Do powyższych cen zostaną doliczone koszty wynikające z ustawy o podatku akcyzowym zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5.2. Stawki i opłaty przesyłowe naliczane będą zgodnie z Taryfą OSP. Za pobieranie opłat związanych z 

przesyłem i dostawą Paliwa gazowego do Punktu odbioru odpowiedzialny będzie Sprzedawca.  

5.3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy opłaty za przesył zgodnie z aktualną Taryfą OSP dla całego Okresu 

dostawy oraz wszelkie dodatkowe koszty wynikające z obowiązującej IRiESP oraz Taryfy OSP, w 

szczególności wynikające z przekroczenia Mocy umownej. 
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6. Stawka opłaty handlowej dla punktu poboru gazu wynosi … PLN/m-c. 

 

 

                           Sprzedawca                                                                                                          Kupujący 
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Załącznik nr 3  

do Rezerwowej Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu Ziemnego 
nr …/UK/2019 

Oświadczenie Kupującego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego 

1. Kupujący oświadcza, iż jest podmiotem pośredniczącym gazowym:  

 tak  nie 

2. Jeśli wybrano „tak” należy przesłać kopię stosownego zgłoszenia do urzędu celnego. 

3. Jeśli wybrano „nie” Kupujący oświadcza, iż zakupywany gaz będzie zużywał do następujących 
celów.1 

Lp. Przeznaczenie paliwa gazowego 
Udział 

procentowy   
zużycia

2
 (%) 

Stawka akcyzy 

1. 
Do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.  

Art. 31 b ust. 2 pkt. 1 Ustawy o podatku akcyzowym 

 
zwolnione 

2. 

Do celów opałowych (prosimy zaznaczyć właściwe): 

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 

3. 

Do celów opałowych (prosimy zaznaczyć właściwe): 

1. przez organy administracji publicznej; 

2. przez Jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, 

3. przez podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty;  

4. przez żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 
roku o opiece nad dziećmi do lat 3; 

5. przez podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;  

6. przez jednostki organizacji społecznej, o których mowa w art. 6 pkt. 5 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; przez organizacje o których mowa 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  

Art. 31 b ust. 2 pkt. 2 do 8 Ustawy o podatku akcyzowym 

 

zwolnione 

                                                           
1 Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym (tj. z 25.03.2014 z póz. zmianami Dz. U. 2014.752) oraz rozporządzeniami wykonawczymi  
2 Należy wskazać procentowy udział zużycia z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Łączne zużycie ze wszystkich kolumn musi wynosić 100%.  
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4. 

Użycie w procesach (prosimy zaznaczyć właściwe): 

1. produkcji energii elektrycznej; 

2. produkcji wyrobów energetycznych. 

Art. 31 b ust. 3 pkt. 2-3  Ustawy o podatku akcyzowym 

 

zwolnione 

5. 

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 

Art. 31 b ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym 

 

zwolnione 

6. 

 Do napędu statków powietrznych lub w żegludze wyłączając rejsy rybackie z 
wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o 
których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym  

Art. 31 b ust. 3 pkt. 1 Ustawy o podatku akcyzowym 

 

zwolnione 

7. 

Do celów opałowych obciążonych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem powyższych 
zwolnień)  

Art. 89 ust. 1 pkt. 13 Ustawy o podatku akcyzowym 

 1,28 PLN/GJ 

8. 
Do napędu silników spalinowych (z wyjątkiem powyższych zwolnień) 

Art. 89 ust. 1 pkt. 12 Ustawy o podatku akcyzowym 

 
10,54 PLN/GJ 

9. 

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  

Art. 89 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym 

 

0 PLN 

 

 

Razem 

 

 

100%  

4. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PKN ORLEN S.A. o zmianie 
powyższego stanu faktycznego.  

5. Kupujący oświadcza, iż świadom jest faktu, że podanie nieprawdziwych informacji lub 
niepowiadomienie o zmianie danych skutkować może jego odpowiedzialnością w tym 
odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karnoskarbową.  

 

                                                                                     Kupujący:  
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Załącznik nr 4 

do Rezerwowej Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu Ziemnego 
nr …/UK/2019 

Wzór oświadczenia Kupującego o celu zużycia Paliwa Gazowego dla potrzeb realizacji obowiązków 
określonych w ustawie o efektywności energetycznej.  

 

Dane klienta:  

Nazwa:  

KRS3:  

NIP:  

REGON:  

Punkt Odbioru:  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam/Oświadczamy4, że w miesiącu …………….. roku ………….. paliwo gazowe kupowane od PKN 
ORLEN SA na podstawie Rezerwowej Umowy Kompleksowej dostarczania paliwa gazowego5 nr …………. z 
dnia …………. pobrane zostało: 

1) na potrzeby własne w ilości ….... kWh, z zastrzeżeniem, że:  

(a) na cele nieenergetyczne zostało pobrane ……. kWh; 

(b) na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej zostało pobrane ……….. kWh; 

(c) na potrzeby wytwarzania ciepła na rzecz odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na 
terytorium RP, jeżeli łączna wielkość mocy zamówionej dla tych odbiorców jest co najmniej 
równa 5 MW, zostało pobrane ………….kWh.  

(d) na potrzeby wytwarzania ciepła na potrzeby własne zostało pobrane ……….. kWh; 

 

 

                                                                     Kupujący: 

 

 

 

 

                                                           
3
 Wypełnić jeżeli dotyczy 

4
 Niepotrzebne skreślić 

5
 W przypadku, gdy Kupujący posiada więcej niż jedno miejsce odbioru paliwa gazowego w Umowie Oświadczenie należy wypełnić 

odrębnie dla każdego z miejsc odbioru w zakresie którego będzie ono miało zastosowanie. 
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Załącznik nr 5 

do Rezerwowej Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu Ziemnego 
nr …/UK/2019 

 

Lista osób upoważnionych do realizacji Umowy 

 

1. Przedstawiciele Sprzedawcy upoważnieni do realizacji Umowy:  

L.p. Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail służbowy 

1    

2    

3    

6    

7    

 

1. Przedstawiciele Kupującego upoważnieni do realizacji Umowy:  

 

L.p. Imię i nazwisko Telefon służbowy e-mail służbowy 

1    

2    

3    

4    

 

 
 


