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 Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego 
 

Nr ......................................... 

Zawarta w ………………………. dnia …………......…… pomiędzy: 

 
Sprzedawcą Spółka pod firmą Novatek Green Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie, ul. Lubomirskiego 20, Unity Centre, 31-509 Kraków. Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341850, Regon: 121020807, NIP: 945-213-32-82, o kapitale 
zakładowym  
w wysokości 17 305 000,00 zł, wpłaconym w całości,  

reprezentowana przy niniejszej czynności przez:……………………………….- Na podstawie pełnomocnictwa 

 
a Odbiorcą: 

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

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………….., 

wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS …………………….……/ wpisana do ewidencji działalności  

gospodarczej (* niepotrzebne skreślić), NIP ……………………….……., REGON ……………………..........,  

adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………….…,  

adres e-mail: ………………………………………, telefon kontaktowy ………………………………………………….., 

*poniższe wypełnić w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność: 

Imię i nazwisko  …………………………………………, PESEL …………………………….., Nr DO ……………….., 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………....…,  

wraz z , 

Imię i nazwisko  …………………………………………, PESEL …………………………….., Nr DO ……………….., 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………....…,  

reprezentowana przy niniejszej czynności przez: ………………………………………………………………………… 

Przy zawieraniu umowy kompleksowej odbiorca działa: Osobiście / przez pełnomocnika, działającego na podstawie  

pełnomocnictwa z dnia ………………………………………………., stanowiącego Załącznik do Umowy * 

…………………………………………………………………………………... (imię i nazwisko, PESEL  pełnomocnika). 
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zwani dalej łącznie „Stronami”, 

zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron oraz warunków świadczenia usługi kompleksowej, 
tj. usługi dystrybucji i sprzedaży gazu ziemnego.  

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe: gaz ziemny wysokometanowy o ciśnieniu nie mniejszym 
niż 100 kPA, do instalacji znajdującej się w Lokalu / Obiekcie/ Odbiorcy usytuowanym: 
………………………………………………………….. ul. ....……............................................ nr ……………………….  
oraz przenosić na Odbiorcę własność dostarczanego gazu ziemnego, a Odbiorca zobowiązuje się do odbioru 
gazu ziemnego i zapłaty ceny za usługę kompleksową.  

3. Odbiorca zobowiązuje się, że w Lokalu / Obiekcie, wskazanym w § 1 ust. 2, będzie odbierał Paliwo gazowe przez 
następujące urządzenia gazowe: 

 

Rodzaj odbiornika gazowego Liczba odbiorników 
gazowych w szt. 

Każde o mocy  
w kW 

   

   

   

   

 

4. Zmiana rodzaju i liczby odbiorników gazowych na inne, niż wymienione w § 1 ust. 3 wymaga uprzedniego 
zawiadomienia Sprzedawcy i może powodować zmianę grupy taryfowej. Zawiadomienie,  
o którym mowa w zdaniu 1 może być dokonane pisemnie lub telefonicznie, na numer telefonu Sprzedawcy, 
wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność  
z tytułu realizacji Umowy. Zawiadomienie może być również dokonane w inny sposób uzgodniony pomiędzy 
Odbiorcą a Sprzedawcą. Powyższe zawiadomienie nie zastępuje ewentualnego obowiązku dokonania zamiany 
warunków przyłączenia do sieci gazowej.  

5. Moc Umowna w każdej godzinie przez Rok Umowny wynosi ……………... m3/h.  
6. Roczna Ilość Paliwa gazowego zdeklarowanego przez Odbiorcę, została określona w Deklaracji dostarczania 

i odbioru paliwa gazowego stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym w pierwszym roku obowiązywania 
Umowy wynosi …………….. 

7. Całkowita Ilość Paliwa gazowego zamówionego przez Odbiorcę wynosi …………….. 
8. Rozliczanie uzgodnionych i zdeklarowanych ilości Paliwa gazowego i fatycznie odebranych ilości Paliwa 

gazowego dla ustalenia wysokości rozliczeń, o których mowa w ust. 7 powyżej, będzie odbywać się  
w okresach rocznych, w pierwszym miesiącu kolejnego Roku Umownego. 

9. Odbiorca – nie później niż do 30 września każdego roku kalendarzowego – zgłasza Sprzedającemu 
zaktualizowaną wielkość Mocy Umownej i Roczne Ilości Paliwa gazowego określone w ust. 5 i 6 powyżej, na 
kolejny rok. Jeżeli Odbiorca nie zgłosi w w/w terminie wniosku o zmianę Mocy Umownej  
i Rocznych ilości Paliwa gazowego – obowiązują dotychczasowe postanowienia Umowy. 

10. Zmiana Mocy Umownej i Rocznych Ilości Paliwa gazowego następuje w formie aneksu do Umowy  
11. Odbiorca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do Lokalu / Obiektu wskazanego w § 1 ust. 2 Umowy, do 

którego ma być dostarczany gaz ziemny na podstawie niniejszej Umowy.  
12. W dniu zawarcia Umowy kompleksowej, na podstawie złożonej Deklaracji dostarczania i odbioru paliwa 

gazowego stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy kompleksowej, Odbiorca został zakwalifikowany zgodnie 
z zasadami zawartymi w Taryfie do grupy taryfowej W3/W4* właściwej dla miejsca odbioru Paliwa gazowego 
z sieci Operatora, o którym mowa w  § 3 ust. 1, dla której moc umowna wynosi 110 kWh/h < b ≤ 715 kWh/h dla 
gazu ziemnego wysokometanowego/ dla której moc umowna wynosi 715<b dla gazu ziemnego 
wysokometanowego*, a pobór roczny wynosi …………. 

13. Zmiana grupy taryfowej następuje nie częściej niż raz na 12 miesięcy, chyba że Taryfa stanowi inaczej. Jeżeli 
zostanie stwierdzone zużycie Paliwa gazowego w ilości, która daje podstawę do zakwalifikowania Odbiorcy do 
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innej grupy taryfowej, na zasadach określonych w Taryfie. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie z zasadami 
określonymi w Taryfie, nie wymaga zmiany Umowy.  

14. Odbiorca będzie rozliczany za dystrybucję Paliwa gazowego do jego Obiektu na podstawie aktualnie 
obowiązującej Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

15. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych 
zawartych w Umowie kompleksowej.  

16. Odbiorca oświadcza, że dokonuje wyboru Sprzedawcy jako przedsiębiorstwa obrotu dostarczającemu Odbiorcy 
Paliwo gazowe na podstawie Umowy kompleksowej. 
 

§ 2 

1. Umowa kompleksowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony i wchodzi w życie od pierwszego 
miesiąca rozliczeniowego wskazanego w deklaracji dostarczania i odbioru Paliwa gazowego stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Strony oświadczają, że dostawa Paliwa gazowego jest kontynuowana od dnia nagazowania. 
3. Umowa kompleksowa zostaje zawarta na czas określony do czasu zakupu przez Odbiorcę całkowitej ilości Paliwa 

gzowego wskazanej w § 1 ust.7 Umowy (tj. ……….. m3 Gazu). Po tym okresie Umowa zostaje przedłużona na 
czas nieokreślony a każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w pkt IX OWU. 
 

§ 3  

1. Usługę dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w Lokalu / Obiekcie, o którym mowa  
w § 1 ust. 2 będzie wykonywał Operator systemu dystrybucyjnego („OSD”). Dla potrzeb niniejszej Umowy 
kompleksowej jest to Novatek Green Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Krakowie, ul. Lubomirskiego 20, Unity Centre, 31-509 Kraków. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341850, nr Regon: 121020807, nr NIP: 945-213-
32-82, o kapitale zakładowym w wysokości 17 305 000,00 zł, wpłaconym w całości - Sprzedawca. 

2. Odbiorca zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał Paliwo gazowe wyłącznie w celu wskazanym  
w oświadczeniu Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu LNG na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego 
w ilości powyżej 110 kWh/h dla gazu wysokometanowego. 

3. Zmiana celu poboru Paliwa gazowego wskazanego w ust. 2 powyżej wymaga zmiany Umowy kompleksowej. 
 

§ 4 

1. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.  
2. Ustalenie  wysokości wynagrodzenia należnego  Sprzedawcy z tytułu dostarczania Paliwa gazowego dokonywane 

będzie odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo w Taryfie 
i w niniejszej Umowie kompleksowej. 
 

§ 5 

1. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na wyjściu z układu pomiarowego. 
2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy  z tytułu dostarczania Paliwa gazowego dokonywane 

będzie odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń  określonych szczegółowo w Taryfie 
i niniejszej Umowie kompleksowej.  

3. Rozliczenie zużycia Paliwa gazowego będzie odbywało się w okresach rozliczeniowych nie dłuższych niż 12 
(dwanaście) miesięcy. 

4. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności wynikającej  
z Umowy kompleksowej. W razie opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności lub odmowy płatności przez 
Odbiorcę w sytuacji złożenia przez niego reklamacji dotyczącej płatności, odsetki za przekroczenie terminu 
płatności będą naliczane jedynie w zakresie, w jakim reklamacja okaże się niezasadna. 
 

§ 6 

1. Paramenty jakościowe Paliwa gazowego w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń określa rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego, wydane na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997  r. Prawo 
energetyczne. 

2. Zmiana wyżej wymienionych powszechnie obowiązujących przepisów określających parametry jakościowe Paliwa 
gazowego w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń spowoduje zamiany paramentów Paliwa gazowego 
dostarczanego Odbiorcy i nie wymaga zmiany Umowy.  
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3. W zakresie niezawodności i ciągłości świadczenia usług dystrybucji: 
3.1. Dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu Paliwa gazowego nie może przekroczyć 

w przypadku przerwy planowanej – 16 godzin, przerwy nieplanowanej – 24 godzin.  
3.2. Dopuszczalny czas trwania przerwy w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych 

długich i bardzo długich nie może przekroczyć, w przypadku przerwy planowanej – 35 godzin, przerwy 
nieplanowanej – 48 godzin. 

4. Realizacja Umowy może być niemożliwa lub ograniczona w szczególności gdy: 
4.1. W pracy sieci występują przerwy lub zakłócenia wynikające z zadziałania automatyki, przełączeń ruchowych, 

awarii urządzeń zasilających, prac planowanych lub działania siły wyższej.   
4.2. Na podstawie decyzji właściwych organów państwowych lub OSD zostaną wprowadzone na czas określony 

ograniczenia w świadczeniu usług przesyłowych. 
4.3. Odbiorca nie przestrzega postanowień Umowy. 

5. OSD ma prawo do dokonywania przerw w dostarczaniu Paliwa gazowego w celu przeprowadzania niezbędnych 
prac eksploatacyjnych, o których zobowiązany jest poinformować Odbiorcę z 14 dniowym wyprzedzeniem.  

6. Wystąpienie przerw, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Sprzedawcę.  

 
§ 7  

1. Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy kompleksowej podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy sąd 
powszechny. 

2. Umowę kompleksową zawarto w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
3. W sprawach nieuregulowanych Umową kompleksową będą miały zastosowanie w szczególności następujące 

akty prawne: 
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 755),  
b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). 

4. Integralną część Umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki: 
a) Taryfa (lub wyciąg z Taryfy), 
b) Ogólne warunki Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego dla Odbiorców pobierających Paliwo 

gazowe w ilości powyżej 110 kWh/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy (załącznik Nr 1), 
c) Deklaracja dostarczenia i odbioru Paliwa gazowego (Załącznik Nr 2), 
d) Oryginały albo uwierzytelnione kopie pełnomocnictwa osób upoważnionych do zawarcia Umowy,  

o ile takie są wymagane. 
5. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy kompleksowej a postanowieniami OWU rozstrzyga 

treść postanowień zapisanych w Umowie kompleksowej. 
6. Niniejsza umowa stanowi całość porozumień pomiędzy stronami i z chwilą jej wejścia w życie zastępuje wszystkie 

poprzednie ustne i pisemne ustalenia, dokumenty, porozumienia oraz umowy pomiędzy stronami dotyczące jej 
przedmiotu. 

7. Novatek Green Energy Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy  tj. nie jest 
mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 
1, z późn. zm.). 

 

Sprzedawca:        Odbiorca: 

 

 

…………………………………….     ……………………………………. 

(data i podpis)       (data i podpis) 


