Umowa kompleksowa
dostarczania Paliwa gazowego (Umowa)
dla Klienta będącego konsumentem

§1

Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego
Data zawarcia

Numer umowy

–

Miejsce zawarcia

–

Numer ewidencyjny

1



Umowa na czas nieokreślony

Pomiędzy Klientem:
Imię i nazwisko Klienta

PESEL

1.

1.

2.2

2.2
Podstawa rozliczeń3:

Okres rozliczeniowy OSD

Taryfa Sprzedawcy
Okres rozliczeniowy Sprzedawcy

Cennik Sprzedawcy

Nazwa Cennika

Adres Klienta
Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

–
Miejscowość

Poczta

E-mail

Adres do korespondencji
Ulica

Jak wyżej

Poniżej

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

–
Miejscowość

Poczta

E-mail

Pełnomocnictwo/Reprezentacja
Imię i nazwisko Pełnomocnika/ów (opcjonalnie, jeżeli Klient reprezentowany jest przez Pełnomocnika/ów)

Pełnomocnictwo z dnia
1
2
3

, którego kopia jest załączona do niniejszej Umowy.

Jeżeli został nadany przez Sprzedawcę.
Pole opcjonalne – wypełniane, jeżeli Umowa jest zawarta na dwie osoby/małżeństwo.
Zaznaczyć właściwe.
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Osoba do kontaktu – wskazana przez Klienta i upoważniona do otrzymywania/przekazywania informacji
związanych z realizacją Umowy
Imię

Nazwisko

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

E-mail

a Sprzedawcą:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łagiewnickiej 60, kod pocztowy 30-417 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000270491, posiadającą nr NIP 676-233-77-35, REGON: 120378027, z kapitałem zakładowym 479.029.800,00 zł.
Klient i Sprzedawca łącznie określani są jako Strony.

§2
1.

2.

3.

4.
5.

2.

Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest określenie praw
i obowiązków stron związanych ze sprzedażą Klientowi Paliwa
gazowego i zapewnieniem świadczenia usługi dystrybucji Paliwa
gazowego.
Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Klientowi Paliwa
gazowego, a Klient zobowiązuje się do jego kupna i odbioru zgodnie
z Miejscem odbioru określonym w Załączniku nr 1. Sprzedawca
zobowiązuje się także zapewnić Klientowi świadczenie usługi
dystrybucji Paliwa gazowego przez przedsiębiorstwo energetyczne
prowadzące działalność w zakresie dystrybucji („Operator Systemu
Dystrybucyjnego” lub „OSD”), a Klient zobowiązuje się do zapłaty
należności Sprzedawcy określonych w Ogólnych Warunkach Umowy
Kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego („OWU”).
Usługę dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji będzie wykonywał
Operator systemu dystrybucyjnego. Dla potrzeb niniejszej Umowy
kompleksowej jest to Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie (PSG). Sprzedawca udostępnia PSG dane osobowe
Odbiorcy w niezbędnym zakresie, w celu związanym ze świadczeniem
przez PSG usług dystrybucji Paliwa gazowego. Administratorem
Danych Osobowych Odbiorcy przetwarzanych w tym celu jest PSG.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy,
przez PSG, zamieszczone są na stronie internetowej PSG
www.psgaz.pl.
Prawa i obowiązki stron Umowy określone zostały w OWU, a także
w Taryﬁe Sprzedawcy albo Cenniku Sprzedawcy i w Taryﬁe OSD,
które stanowią integralną część Umowy.
Sposób prowadzenia rozliczeń, standardy jakościowe obsługi Klientów,
warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostaw, parametry
jakościowe Paliwa gazowego oraz zasady ustalania boniﬁkaty za ich
niedotrzymanie zostały określone w OWU oraz Taryﬁe OSD.

3.
4.
5.

§4
1.

2.

3.

§3
1.

Sprzedawca oświadcza, że posiada zawartą Umowę o świadczenie
usług dystrybucji z OSD, z której wynika, że Sprzedawca może
zawrzeć Umowę.
Klient oświadcza, że w dniu rozpoczęcia dostarczania Paliwa
gazowego będzie odbierał Paliwo gazowe w Miejscu odbioru za
pomocą urządzeń gazowych wskazanych w Załączniku nr 1.
Zmiana rodzaju lub ilości urządzeń gazowych na inne niż wymienione
w Załączniku nr 1 wymaga zawiadomienia Sprzedawcy w formie
pisemnej.
Własność Paliwa gazowego przechodzi na Klienta po dokonaniu
pomiaru na wyjściu z Układu pomiarowego, zgodnie z zasadami
wskazanymi w OWU.

Klient oświadcza, że skorzystał z prawa wyboru Sprzedawcy oraz że:
1.1. Paliwo gazowe nabywane na mocy Umowy w Miejscu odbioru
w ilości nie większej lub równej 10 m3/h lub odpowiednio
110 kWh/h – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,
nie więcej niż 8000 m3 lub odpowiednio 87 800 kWh rocznie,
jest przeznaczone wyłącznie do celów opałowych na potrzeby
gospodarstwa domowego, lub
1.2. Paliwo gazowe nabywane na mocy Umowy w Miejscu odbioru
w ilości większej niż roczna ilość Paliwa gazowego określona
powyżej w ust. 1.1 jest przeznaczone wyłącznie do celów
opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, lub
1.3. Paliwo gazowe nabywane na mocy Umowy w Miejscu
odbioru jest przeznaczone na cele określone w Oświadczeniu
o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby rozliczania
podatku akcyzowego, które stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

4.

5.

6.
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Dostarczanie Paliwa gazowego do Miejsca odbioru określonego
w Załączniku nr 1 do Umowy rozpocznie się:
1.1. w dniu wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy, pod warunkiem
potwierdzenia tej daty przez OSD, lecz nie wcześniej niż z dniem
skutecznego rozwiązania umowy dostarczenia paliwa gazowego
zawartej z poprzednim sprzedawcą paliwa gazowego lub
z poprzednim Klientem paliwa gazowego; albo
1.2. z dniem zainstalowania Układu pomiarowego.
Z dniem wejścia w życie Umowy traci moc dotychczas obowiązująca
umowa, której przedmiotem była sprzedaż Paliwa gazowego wraz
z zapewnieniem świadczenia usług dystrybucji do Miejsca odbioru
określonego w Załączniku nr 1, co nie wpływa na obowiązek
wykonania przez Strony ich zobowiązań pieniężnych, powstałych
przed dniem rozwiązania umowy.
W dniu zawarcia Umowy Klient jest zakwaliﬁkowany, zgodnie
z zasadami zawartymi w Taryﬁe Sprzedawcy do grupy taryfowej
Sprzedawcy lub zgodnie z zasadami zawartymi w Taryﬁe OSD
do grupy taryfowej OSD określonej w Załączniku nr 1 właściwej
dla miejsca odbioru Paliwa gazowego z sieci Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, o którym mowa § 2 ust. 3.
Klient w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwaliﬁkowany do
właściwych grup taryfowych zgodnie z zasadami określonymi w Taryﬁe
OSD. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi
w taryﬁe OSD, nie wymaga zmiany Umowy ani nie daje Klientowi
prawa do wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 OWU.
Dotyczy to też sytuacji gdy Klient zawarł Umowę ze Sprzedawcą
w okresie skutecznego rozwiązania umowy dostarczania paliwa
gazowego zawartej z poprzednim sprzedawcą paliwa gazowego.
Umowa zawarta jest na czas wskazany powyżej w § 1. Szczegółowe
warunki oraz obowiązki stron związane z rozwiązaniem lub zmianą
Umowy, wstrzymaniem sprzedaży Paliwa gazowego i zapewnienia
świadczenia usług dystrybucji określone zostały w OWU.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

7.

§6

Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Umowie lub wynikających
z Umowy stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego.

1.

§5
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z OWU,
Taryfą Sprzedawcy albo Cennikiem Sprzedawcy, w zależności od
tego, co będzie stanowić podstawę rozliczeń między stronami, a także
z Taryfą OSD.
Sprzedawca informuje Klienta, że w zakresie sprzedaży paliwa
gazowego informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje
się w załączniku Klauzula Informacyjna TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
W przypadku, gdy Klient jest zobowiązany do podania Numeru OSD/
Numeru identyﬁkacyjnego punktu poboru/ID punktu wyjścia, albo
numeru gazomierza Umowa wchodzi w życie z dniem podania wyżej
wymienionej informacji z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
Jednakże przed wejściem w życie Umowy, Klient jest zobowiązany
do zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego ze
Sprzedawcą, który dostarczał to paliwo do poprzedniego właściciela
(przepisać licznik na mocy PZO4) dotyczy poprzedniego lokalu/
obiektu, chyba że Klient jest stroną wskazanej Umowy.
Umowa wchodzi w życie z dniem podania informacji określonych
powyżej w pkt 3 i pkt 4 z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli informacje
te nie zostaną podane równocześnie, to z dniem późniejszym.
W przypadku, gdy Sprzedawca nie otrzyma tych informacji w terminie
do miesiąca od daty jej zawarcia, Umowa nie wchodzi w życie
i zostanie uznana za niezawartą.
Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma
zastosowania do nowych przyłączy. W przypadku nowego przyłącza,
OSD przekaże Sprzedawcy numer ID punktu wyjścia po przyłączeniu
do sieci dystrybucyjnej, a Sprzedawca przekaże go Klientowi.
W przypadku wystąpienia konieczności dostarczenia przez Klienta
oświadczenia o „Gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem
gazowym” we właściwym oddziale OSD nie dostarczenie ww.
dokumentu w terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia Umowy
skutkować będzie tym, że Umowa nie wejdzie w życie i zostanie
uznana za niezwartą.
Załącznikami do Umowy są:
8.1. OWU.
8.2. Taryfa Sprzedawcy albo Cennik Sprzedawcy.
8.3. Taryfa OSD (lub wyciąg z Taryfy OSD).
8.4. Kopia Zbioru Praw Konsumenta Paliw Gazowych.
8.5. Zasady przeliczania wartości m3/kWh.
8.6. Załącznik nr 1 – Dane techniczne Miejsca odbioru.
8.7. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przeznaczeniu Paliwa
gazowego na potrzeby rozliczania podatku akcyzowego.
8.8. Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo dla Sprzedawcy.
8.9. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Klienta o gotowości do zmiany
sprzedawcy5
8.10. Załącznik nr 5 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy.
8.11. Klauzula Informacyjna TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

2.
3.

4.
5.

W imieniu Sprzedawcy

W imieniu Klienta

Podpis

4
5

Klient upoważnia OSD do:
1.1. zawarcia, w imieniu i na rzecz Klienta, rezerwowej umowy
kompleksowej z: ____________________________________,
zwanym(-ą) dalej „Sprzedawcą rezerwowym”, w przypadku
wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej
paliwa gazowego przez Sprzedawcę.
1.2. żądania w imieniu Klienta rozpoczęcia świadczenia rezerwowej
usługi kompleksowej przed upływem 14-dniowego okresu
odstąpienia od rezerwowej umowy kompleksowej zawartej na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczonego od dnia
jej zawarcia.
1.3. udzielenia dalszego umocowania swoim pracownikom lub
innym osobom, z którymi OSD łączy stosunek prawny,
w zakresie objętym umocowaniem wynikającym z niniejszego
pełnomocnictwa.
Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie do odstąpienia
od rezerwowej umowy kompleksowej w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.
Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:
3.1. po zawarciu rezerwowej umowy kompleksowej, realizacja tej
umowy oraz spełnienie obowiązków wobec Klienta zgodnie
z przepisami dotyczącymi prawa konsumenta dokonywane są
bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą rezerwowym a Klientem;
3.2. rezerwowa
umowa
kompleksowa
wchodzi
w
życie
z dniem zawarcia i obowiązuje od dnia rozpoczęcia świadczenia
rezerwowej usługi kompleksowej;
3.3. rezerwowa umowa kompleksowa może zostać w każdym czasie
wypowiedziana przez Klienta w drodze oświadczenia złożonego
Sprzedawcy rezerwowemu z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca
następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie do
sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym
Klient może wskazać późniejszy termin jej wypowiedzenia;
3.4. rezerwowa umowa kompleksowa ulega rozwiązaniu z dniem
rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, świadczenia usługi kompleksowej
albo sprzedaży paliwa gazowego, na podstawie umowy zawartej
z wybranym przez Klienta sprzedawcą paliwa gazowego;
3.5. Klient do czasu wejścia w życie rezerwowej umowy kompleksowej
zachowuje prawo do wskazania innego Sprzedawcy rezerwowego
poprzez udzielenie i przekazanie OSD, za pośrednictwem
Sprzedawcy, nowego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo upoważnia, OSD do zawierania rezerwowej umowy
kompleksowej ze Sprzedawcą rezerwowym wielokrotnie, w każdym
przypadku zaistnienia przyczyn wskazanych w pkt. 1.
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą poinformowania OSD o udzieleniu
przez Klienta nowego pełnomocnictwa Klienta. Klient zwalnia OSD
z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa po wygaśnięciu
umocowania.

Podpis

PZO, oznacza protokół zdawczo-odbiorczy.
Załącznik stosuje się w przypadku, jeżeli Klient samodzielnie dokonuje wypowiedzenia dotychczas obowiązującej go umowy u dotychczasowego
sprzedawcy Paliwa gazowego.
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