Załącznik nr 2 do umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
Deklaracja dostarczania i odbioru paliwa gazowego
Odbiorca:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
DEKLARACJA
1. Odbiorca deklaruje odbiór paliwa gazowego §1 ust. 6 Umowy kompleksowej w ilości rocznej ……… m3,
2. Moc Umowna w każdej godzinie trwania Umowy wynosi ….. m3/h z zastrzeżeniem zapisu pkt. 5 i 6 poniżej.
3. Długość okresu rozliczeniowego – 1 miesiąc.
4. Strony ustalają następujące wielkości dostaw gazu LNG w okresie obowiązywania Umowy:
a) Roczna Ilość Umowna Paliwa gazowego w pierwszym niepełnym roku kalendarzowym wykonywania
Umowy, począwszy od uruchomienia instalacji, z podziałem na poszczególne miesiące wskazana jest
w tabeli poniżej.
b) Roczna Ilość Umowna Paliwa gazowego w pierwszym pełnym roku kalendarzowym wykonywania Umowy,
począwszy od uruchomienia instalacji wynosi ………………..m3 (słownie: …………………..) z podziałem na
poszczególne miesiące według tabeli poniżej:
w styczniu
w lutym
w marcu
w kwietniu
w maju
w czerwcu
w lipcu
w sierpniu
we wrześniu
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w październiku
w listopadzie
w grudniu
razem w roku

c) Łączna ilość Paliwa gazowego, którą w okresie obowiązywania Umowy zobowiązany jest odebrać Kupujący
i zapłacić Sprzedającemu z tego tytułu należną cenę w myśl zapisów Umowy wynosi ...........................
(słownie: ……………..) m3.
5. Odbiorca – nie później niż do 30 września każdego roku kalendarzowego – zgłasza Sprzedającemu
zaktualizowaną wielkość Mocy Umownej i Rocznej Ilości Paliwa gazowego określonych w pkt 1 i 2 powyżej,
na kolejny rok kalendarzowy. Jeżeli Odbiorca nie zgłosi w w/w terminie wniosku o zmianę Mocy Umownej i
Rocznej ilości Paliwa gazowego – obowiązują dotychczasowe postanowienia Umowy.
6. Zmiana Mocy Umownej i Rocznych Ilości Paliwa gazowego następuje po uzyskaniu przez Odbiorcę zgody
Sprzedawcy w formie aneksu do Umowy.
7. Strony ustalają że w przypadku gdy Odbiorca dokona zakupu gazu w okresach określonych powyżej,
w ilości mniejszej niż 80 % minimalnych dostaw, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty 75 % wartości nie
zakupionego gazu. W przypadku gdy Odbiorca potwierdzi drogą pisemną że brakująca ilość gazu zostanie
dostarczona w kolejnym okresie, płatność zostanie zaliczona na poczet tego zakupu.
8. Sprzedający udziela Odbiorcy rabat w wysokości ……% od ceny Paliwa gazowego wskazanego
w Taryfie. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany rabatu w przypadku zakupu przez Klienta ilości
mniejszej niż 80% prognozowanych dostaw.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany rabatu w przypadku zakupu przez Klienta ilości mniejszej niż
80% prognozowanych dostaw w danym roku kalendarzowym oraz w przypadku każdej zmiany Mocy
umownej w danym roku kalendarzowym.

………………………………………...
(miejscowość, data,
czytelny podpis Sprzedawcy)
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