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UMOWA KOMPLEKSOWA 

SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO 

Nr ZCh/       /TE/       /20… 

 
W dniu …………………. r. w Tarnobrzegu pomiędzy: ZAKŁADAMI CHEMICZNYMI 

„Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3, 39-400 

Tarnobrzeg, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000062697; NIP 867-19-93-417, 

REGON: 831220876,  kapitał zakładowy 38.943.630,00 zł, zwaną dalej Sprzedawcą, którą 

reprezentują: 

1. …………………..  Prezes Zarządu 

2. …………………...  Członek Zarządu   

a firmą ……………………, z siedzibą w ………………………, ul. …………………….,  

……………………………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 

KRS ………………..; NIP: ……………, REGON: ……………, kapitał zakładowy: 

…………………………. zł, zwaną dalej Odbiorcą, którą reprezentują: 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

 
w dalszej części niniejszej Umowy określonymi odrębnie jako Strona lub łącznie jako Strony, 
 
została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą 

i zakupem gazu ziemnego wysokometanowego oraz ze świadczeniem usługi dystrybucji 

gazu ziemnego.  

2. Sprzedaż gazu ziemnego i świadczenie usług jego dystrybucji odbywa się na podstawie 

Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) zwanej 

dalej Ustawą, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158) 

zwanego dalej Rozporządzeniem, koncesji na obrót paliwami gazowymi (nr 

OPG/67/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.) oraz na dystrybucję paliw gazowych (nr 

PPG/67/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.), a także taryf Zakładów Chemicznych “Siarkopol” 

Tarnobrzeg Sp z o.o.: Taryfy dla dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego 

zatwierdzonej przez Prezesa URE i Taryfy dla obrotu gazem ziemnym zatwierdzonej przez 

Zarząd Sprzedawcy, zwanymi dalej Taryfami oraz niniejszej Umowy. 
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3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie postanowienia Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Sprzedawcy – od chwili jej wprowadzenia do 

stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Sprzedawca oświadcza, że jest zdolny do wykonania Umowy w sposób należyty, w tym 

przyznane koncesje niezbędne do wykonania Umowy są nadal obowiązujące i zgodne z 

obowiązującym prawem. 

§2 

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

a) mocy umownej – rozumie się przez to maksymalną ilość gazu ziemnego, którą można 

odebrać w ciągu godziny, określoną na dany rok w Umowie, a także skorygowaną w 

wyniku wprowadzenia ograniczeń; 

b) dobie umownej (gazowej) – rozumie się przez to okres 24 kolejnych godzin od godziny 

600 dowolnego dnia do godziny 600 dnia następnego; 

c) miesiącu umownym (gazowym) – rozumie się przez to okres od godziny 600 pierwszego 

dnia dowolnego miesiąca kalendarzowego do godziny 600 pierwszego dnia następnego 

miesiąca kalendarzowego; 

d) roku umownym (gazowym) – rozumie się przez to okres od godziny 600 pierwszego dnia 

października dowolnego roku kalendarzowego do godziny 600 pierwszego dnia października 

następnego roku kalendarzowego. 

2. W przypadku ustalenia odmiennych definicji w IRiESD Sprzedawcy – stosuje się je z 

chwilą wprowadzenia instrukcji do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§3 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać gaz ziemny wysokometanowy o minimalnym 

ciśnieniu 0,080 MPa do …………………. zlokalizowanej na terenie Odbiorcy w 

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

2. Miejscem dostarczania gazu ziemnego (rozgraniczenia stron) jest …………………………. 

zabudowany …………………………………………………. 

3. Układ pomiarowo – rozliczeniowy zainstalowany jest w …………………………………,  

o której mowa w ust. 1. 

4. Układ pomiarowo – rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 3 jest własnością Odbiorcy, 

który będzie przestrzegał terminów i procedur związanych z jego legalizacją. 

5. Odbiorca zamawia i począwszy od dnia …………………….. r., zobowiązuje się odbierać 

gaz ziemny w każdej godzinie roku umownego w maksymalnej wysokości (moc umowna):  

…………………………… kWh/h.  

6. W każdym miesiącu gazowym w okresie grzewczym Odbiorca przewiduje odbiór gazu 

ziemnego w ilości ……………. m3. Poza okresem grzewczym Odbiorca przewiduje odbiór 
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gazu ziemnego w ilości …………... m3. W każdym miesiącu umownym Odbiorca 

przewiduje odbiór gazu ziemnego w ilości  

ok. 0 m3.  

7. Zmianę wielkości mocy umownej na następny rok umowny oraz ilość pobieranego gazu 

ziemnego w każdym miesiącu umownym Odbiorca winien zgłosić na piśmie w terminie do 

dnia 31 maja danego roku umownego. 

8. Jeżeli Odbiorca nie złoży w ww. terminie wniosku o zaktualizowanie zamówionej mocy 

umownej i ilości odbieranego gazu ziemnego – na następny rok umowny obowiązuje 

ostatnia moc umowna określona przez Odbiorcę oraz ostatnie ilości gazu określone przez 

Odbiorcę. 

9. Odbiorca oświadcza, że instalacje gazowe w jego obiektach są w dobrym stanie, 

odpowiadają wymogom technicznym i nie zawierają przeróbek umożliwiających nielegalny 

pobór gazu ziemnego. 

10.Odbiorca zapewni upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy swobodny dostęp  do 

układu pomiarowo - rozliczeniowego, zorganizuje obsługę zapewniającą ciągłość  i 

poprawność działania przyrządów pomiarowych. 

11. Odbiorca upoważnia Sprzedawcę do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy 

sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy 

sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez tego Odbiorcę sprzedawcą rezerwowym: 

PGNiG OD sp. z o.o. 

§4 

1. W każdą środę, do godz. 1200 Odbiorca przekaże Sprzedawcy informacje o ilościach gazu 

ziemnego, które zamierza odebrać w ciągu siedmiu dni (tygodniowe plany odbioru),  

w każdej dobie gazowej, rozpoczynających się w poniedziałek o godz. 600. W przypadku 

braku takiego powiadomienia – ilością obowiązującą będzie ilość zamówiona na poprzednie 

siedem dób gazowych. 

2. Odbiorca, nie później niż do godz. 1000 doby poprzedzającej odbiór w danej dobie gazowej, 

ma prawo wprowadzenia korekty zamówień gazu ziemnego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 będą przekazywane pocztą elektroniczną na adres: 

MPartyka@zchsiarkopol.pl. 

4. Do przekazywania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie Odbiorca 

wyznacza Pana …………………………., adres e-mail: …………@................................. 
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§5 

1. Do rozliczeń za gaz ziemny sprzedawany na podstawie niniejszej Umowy mają 

zastosowanie taryfy: 

 - Taryfa dla dystrybucji gazu ziemnego, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki oraz 

na stronach internetowych pod adresami: www.ure.gov.pl i www.zchsiarkopol.pl, 

- Taryfa dla obrotu gazem ziemnym, zatwierdzona przez Zarząd Zakładów 

Chemicznych „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o. i opublikowana na stronie internetowej 

pod adresem: www.zchsiarkopol.pl. 

2. Odbiorca ponosi na rzecz Sprzedawcy opłaty zgodnie z obowiązującymi Taryfami dla  

grupy taryfowej ………….. 

3. Zmiany Taryf w trakcie obowiązywania Umowy nie powodują konieczności zmiany jej 

zapisów, a nowe Taryfy obowiązują od daty ich wejścia w życie.  

Poinformowanie o zmianie Taryf spoczywa na Sprzedawcy. 

4. Rozliczenie za dostarczony gaz ziemny będzie prowadzone w oparciu o wskazania 

przyrządów pomiarowych zainstalowanych w miejscu określonym w §3 ust. 3.  

5. Jednostką rozliczeniową będzie jedna kilowatogodzina (kWh), obliczona jako iloczyn tzw. 

współczynnika konwersji, zdefiniowanego w Taryfach i jednego metra sześciennego gazu 

ziemnego w warunkach normalnych (1m3) tj. określonego przy: 

 - ciśnieniu absolutnym: p = 101,325 kPa, 

 - temperaturze:  T = 273,15 K. 

6. Rozliczenie za dostarczony gaz ziemny będzie odbywać się w okresach miesięcznych.  

Po zakończeniu miesiąca gazowego będzie wystawiana faktura rozliczeniowa.  

7. Faktura rozliczeniowa płatna jest w terminie 14 dni od daty jej wystawienia przez 

Sprzedawcę. Za przekroczenie terminu płatności Sprzedawca będzie naliczał odsetki w 

ustawowej wysokości. 

8. Faktura rozliczeniowa ujmuje pełną należność Sprzedawcy w związku z dostarczeniem 

gazu ziemnego Odbiorcy w danym miesiącu gazowym. 

9. Faktury za dostarczony gaz ziemny regulowane będą przez Odbiorcę przelewem na konto 

Sprzedawcy wskazane na fakturze. 

§6 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zbadania kondycji finansowej Odbiorcy. W 

przypadku negatywnej weryfikacji Odbiorcy, Sprzedawca będzie uprawniony do żądania 

ustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na warunkach 

i w formie zaakceptowanej przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od otrzymania żądania. 
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2. Na żądanie Sprzedawcy, w przypadku powstania po stronie Odbiorcy zadłużenia 

przekraczającego okres 30 dni od terminu płatności, Odbiorca zobowiązuje się w terminie 

14 dni od dnia otrzymania żądania, do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na warunkach i w formie zaakceptowanej przez Sprzedawcę. 

3.  Wszystkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zwolnieniem 

zabezpieczeń, o których mowa powyżej, obciążają Odbiorcę. 

§7 

1. Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do: terminowego wpłacania należności 

określonych w otrzymanych fakturach, opłat dodatkowych należnych Sprzedawcy, 

a wynikających z zapisów Taryfy; bezzwłocznego powiadamiania Sprzedawcy o: objawach 

nieprawidłowej pracy układu pomiarowego, zerwaniu plomb nałożonych przez Sprzedawcę 

i organ administracji miar, wszelkich zmianach mających wpływ na rozliczenia za gaz 

ziemny; umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy dostępu wraz z niezbędnym sprzętem 

do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie lub w 

obiekcie użytkowanym przez Odbiorcę w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub 

usunięcia awarii w sieci oraz dokonania odczytu układu pomiarowo – rozliczeniowego. 

2. Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie gazu ziemnego na zasadach określonych w 

Ustawie - w przypadku: 

 a) nieuregulowania przez Odbiorcę należności związanych z dostarczeniem paliwa 

gazowego, 

b) samowolnego przyłączania się przez Odbiorcę do sieci gazowej lub pobierania paliwa 

gazowego z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo - 

rozliczeniowego, 

c) dokonania przez Odbiorcę zmian lub uszkodzeń w układzie pomiarowo - 

rozliczeniowym powodujących jego nieprawidłowe działanie, 

 d) posługiwania się przez Odbiorcę instalacją stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzi, środowiska oraz bezpieczeństwa mienia. 

3. W razie stwierdzenia u Odbiorcy nielegalnego poboru gazu ziemnego, w sprawie ustalenia 

zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór gazu ziemnego, będą stosowane przepisy 

zawarte w Taryfie. Okres trwania nielegalnego poboru gazu ziemnego ustalać będzie 

protokół z kontroli. 

4. Dostarczanie Paliwa gazowego może zostać wstrzymane lub ograniczone po uprzedzeniu 

Odbiorcy, gdy wykonywane są planowe prace konserwacyjno-remontowe lub 

modernizacyjne w zakresie sieci gazowej, układów pomiarowych, prace związane z 

przyłączaniem nowych odbiorców do sieci gazowej lub prace przyłączeniowe w sieci 

gazowej. 

 



 6 

§8 

1. Gaz ziemny będzie dostarczany przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi 

odbiorców określonych w §41 Rozporządzenia. 

2. Za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców –  

Odbiorcy przysługują bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie. 

3. Ciepło spalania dostarczanego gazu ziemnego, oraz sposób jego wyznaczania określa 

Taryfa. Przy dostarczaniu gazu o cieple spalania innym niż określone w Taryfie, cena  

za dostarczony gaz podlega korekcie współczynnikiem korygującym. 

4. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę ograniczenia wielkości mocy umownej  

lub przerw w dystrybucji gazu ziemnego, Odbiorcy przysługują bonifikaty w wysokości  

i na zasadach określonych w Taryfie. 

5. Bonifikaty, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 nie przysługują w przypadku, jeżeli 

niedotrzymanie standardów lub przerwy zostały spowodowane z przyczyn niezależnych  

od Sprzedawcy, wprowadzenia przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – 

SYSTEM S.A. ograniczeń w dostarczaniu gazu ziemnego, o których mowa w §8 lub 

powstałych w wyniku działania siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć 

zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie 

umowy w całości lub części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności Stron. 

§ 9 

1. W umowie kompleksowej, odbiorca końcowy wskazuje sprzedawcę rezerwowego spośród 

sprzedawców ujętych na liście, o której mowa w ust. 4 oraz upoważnia operatora systemu 

dystrybucyjnego, do którego sieci ten odbiorca końcowy jest przyłączony, do zawarcia w 

jego imieniu i na jego rzecz - w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania 

umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę - umowy sprzedaży rezerwowej 

lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze 

wskazanym przez tego odbiorcę końcowego sprzedawcą rezerwowym. 

2. Sprzedawca zawierający umowę kompleksową jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować operatora systemu dystrybucyjnego oraz wskazanego przez odbiorcę 

końcowego sprzedawcę rezerwowego o wyborze dokonanym w umowie przez odbiorcę 

końcowego. 

3. Sprzedawca paliwa gazowego oferujący sprzedaż rezerwową publikuje na swojej stronie 

internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie ofertę dotyczącą warunków sprzedaży 

rezerwowej, w tym wzór umowy sprzedaży rezerwowej i zestawienie aktualnych cen, 

warunków ich stosowania i zasad rozliczeń dla sprzedaży rezerwowej. Sprzedawca ten 

przekazuje operatorowi systemu dystrybucyjnego aktualną informację o adresie strony 
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internetowej, na której zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej skierowane do 

odbiorców końcowych przyłączonych do sieci tego operatora. 

4. Operator systemu dystrybucyjnego publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia 

w swojej siedzibie aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową 

odbiorcom końcowym przyłączonym do jego sieci, wraz z informacją o adresach ich stron 

internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej. 

5. Operator sytemu dystrybucyjnego przedstawia aktualną listę sprzedawców, o której mowa 

w ust. 4, na wniosek odbiorcy końcowego przyłączonego do jego sieci. 

6. Operator systemu dystrybucyjnego zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę 

kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na 

rzecz przyłączonego do jego sieci odbiorcy końcowego paliwa gazowego, ze sprzedawcą 

rezerwowym: 

1) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania: 

a) sprzedaży gazu ziemnego, 

b) świadczenia usług dystrybucji, 

2) w przypadku wygaśnięcia umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą gazu 

ziemnego jeżeli odbiorca końcowy nie zgłosił temu operatorowi informacji o zawarciu 

umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z innym sprzedawcą w ramach procedury 

zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez odbiorcę końcowego nie podjął 

sprzedaży gazu ziemnego. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez operatora 

systemu dystrybucyjnego sprzedawcy rezerwowemu oświadczenia o przyjęciu jego 

oferty. 

7. Umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa zawierająca postanowienia 

umowy sprzedaży rezerwowej, o której mowa w ust. 6, obowiązuje od dnia zaprzestania 

wykonywania umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego 

sprzedawcę gazu ziemnego i zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa ta może ulec 

rozwiązaniu: 

1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub 

2) w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, 

w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym 

odbiorca może wskazać późniejszy jej termin rozwiązania 

- a odbiorca końcowy nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami 

z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej umowy. 

8. Operator systemu dystrybucyjnego informuje odbiorcę końcowego przyłączonego do jego 

sieci o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy 

kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, przyczynach 
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zawarcia tej umowy, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu 

opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej 

lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w 

terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Sprzedawca rezerwowy przekazuje odbiorcy końcowemu jeden egzemplarz umowy 

sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy 

sprzedaży rezerwowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od operatora systemu 

dystrybucyjnego oświadczenia o przyjęciu oferty sprzedawcy rezerwowego, o którym 

mowa w ust. 6, oraz informuje o prawie odbiorcy końcowego do wypowiedzenia tej 

umowy. 

10. Operator systemu dystrybucyjnego przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy i sprzedawcy 

rezerwowemu dane dotyczące ilości zużytego przez odbiorcę końcowego gazu ziemnego, o 

którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej temu 

odbiorcy końcowemu, w celu umożliwienia dotychczasowemu sprzedawcy dokonania 

rozliczeń z tym odbiorcą końcowym. Przepis art. 4j ust. 7 ustawy – Prawo energetyczne 

stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 7, przestała obowiązywać lub uległa 

rozwiązaniu, a operator systemu dystrybucyjnego nie otrzymał informacji o zawarciu przez 

odbiorcę końcowego przyłączonego do jego sieci umowy kompleksowej sprzedaży gazu 

ziemnego z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, operator systemu 

dystrybucyjnego zaprzestaje dostarczania gazu ziemnego odbiorcy. 

§10 

1. Umowę zawarto na czas nieoznaczony z możliwością wcześniejszego rozwiązania na 

koniec roku umownego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu jej wypowiedzenia. 

2. Sprzedawca może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia  

w przypadkach: rażącego naruszenia przez Odbiorcę postanowień Umowy pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania Odbiorcy do zaniechania naruszeń z wyznaczeniem 

odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń; utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do 

korzystania z obiektu, do którego gaz ziemny jest dostarczany. 

3. O utracie tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego gaz ziemny jest 

dostarczany, Odbiorca niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od ………………….. r. 

5. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, za zgodą obu 

umawiających się stron, pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy wymienione w §1, 

pozostałe przepisy wykonawcze do Ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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7. Integralną częścią Umowy jest załącznik: Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa 

gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

9. Wszelkie wzajemne oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem ich 

bezskuteczności. 

10. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o każdej zmianie adresu do doręczeń 

pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres za skuteczne.  

11. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny. 

 

 

SPRZEDAWCA:        ODBIORCA: 

 

 

 

 

 


