Umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego nr ________________
zawarta w Krakowie dnia_____________________
pomiędzy:
Sprzedawcą:
Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, ulica Królowej Jadwigi 103,
30-209 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000587405, REGON
147174223, NIP 5213669184, kapitał zakładowy: 500 040,00 zł,
reprezentowaną przez:
XX - XX
a Odbiorcą:
[….] zamieszkałym/ą w […], ulica […] nr […], [..], legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii XX , PESEL
XX
Zwanymi dalej „Stroną” i „Stronami”
Zważywszy że:
1. Na podstawie koncesji nr OPG/309/24637/W/DRG/2015/KL wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w dniu 23.09.2015 roku na działalność gospodarczą a polegającą na obrocie paliwami
gazowymi Sprzedawca jest uprawniony do obrotu paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców
zlokalizowanych na terytorium RP.
2. Na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy, opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Regulacji
Energetyki, w celu prowadzenia przez Sprzedawcę rozliczeń z tytułu dostarczania gazu ziemnego
wysokometanowego, w zakresie jakim Sprzedawca nie jest zwolniony z obowiązku przedkładania taryf do
zatwierdzania przez Prezesa URE.
3. Biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny określony:
a. Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Systemu Przesyłowego oraz
Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD) Operatorów Systemu Dystrybucyjnego
Strony ustalają co następuje:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie kompleksowej usługi obejmującej dostawę i sprzedaż
Paliwa gazowego dokonywana przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy w okresie obowiązywania umowy i na
warunkach w niej określonych.
§ 2 Okres obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia[…]
2. W przypadku Umowy zawieranej w procesie zmiany sprzedawcy Umowa wchodzi w życie nie wcześniej niż
po skutecznym rozwiązaniu umowy sprzedaży paliwa gazowego zawartej pomiędzy Odbiorcą i jego
dotychczasowym sprzedawcą oraz po przeprowadzaniu procesu zmiany sprzedawcy gazu w Polskiej
Spółce Gazownictwa.
3. Jeżeli żadna ze Stron Umowy nie złoży oświadczenia o braku woli jej kontynuowania co najmniej 1 (jeden)
miesiąc przed upływem na jaki została zawarta, Umowa każdorazowo ulega przedłużeniu na czas
nieokreślony. Strony zgodnie postanawiają iż sprzedaż Paliwa gazowego będzie dokonywana na
warunkach określonych Taryfie Konerg.
§ 3 Szczegółowe obowiązki Stron:
1. Sprzedawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia, zgody i koncesje na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą Umową
2. Sprzedawca zobowiązuje się względem Odbiorcy do:
a. Dostarczania Paliwa Gazowego o parametrach zgodnych z IRiESP oraz IRiESD do Miejsc Odbioru
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
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b. Przenoszenia na Odbiorcę prawa do Paliwa Gazowego w Miejscach Odbioru.
3. Odbiorca oświadcza iż posiada tytuł prawny do obiektu, do którego będzie sprzedawane paliwo gazowe
ma postawie niniejszej umowy.
4. Odbiorca zobowiązuje się względem Sprzedawcy do:
a. Odbioru Paliwa Gazowego z Miejsc Odbioru w ilościach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
Umowy.
b. Udzielania informacji niezbędnych do realizowania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z
IRiESP, IRiESD oraz przepisów obowiązującego prawa.
c. Terminowej zapłaty za odebrane Paliwo Gazowe.
d. Zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy lub Operatora Systemu Dystrybucji
dostępu do urządzeń pomiarowych, a także instalacji i urządzeń znajdujących się w gestii Sprzedawcy,
celem weryfikacji dokonywanych rozliczeń, a także wykonania innych obowiązków w tym
niezbędnych prac konserwatorskich i innych.
e. Że będzie nabywał i odbierał paliwo gazowe na cele opałowe w Gospodarstwie Domowym.
f. Pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdej zmianie okoliczności mogącej mieć wpływ na
wykonanie niniejszej Umowy oraz aktualizacji Załączników do Umowy w terminie 3 ( trzech) dni od
dnia dokonania zmiany.
§4 Zasady rozliczeń
1. Paliwo gazowe będzie sprzedawane z uwzględnieniem poniższych warunków handlowych, które
obowiązują w okresie od ____________ do ______________
Taryfa
Cena netto/ MWh

2. Powyższa cena jest ceną netto i nie zawiera podatku akcyzowego. Do powyższej ceny będzie doliczana
opłata abonamentowa w kwocie _____________ za każdy punkt oraz opłaty za usługę dystrybucji
naliczone przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
3. W przypadku zmiany ceny paliwa gazowego Konerg gwarantuje że w okresie trwania kontraktu cena
paliwa gazowego będzie niższa od odpowiedniej ceny taryfowej PGNiG.
4. W przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych uregulowań dotyczących podatku akcyzowego,
rozliczenie zobowiązań Kupującego wyznaczone w oparciu o ceny określone w ust. 1 ulegną korekcie o
wartość wynikającą z takich zmian.
5. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz
rozporządzeń do tej ustawy, bądź też na podstawie innych wprowadzonych w życie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, zmianie ulegną regulacje dotyczące obowiązku pozyskania i umorzenia
praw majątkowych, warunki handlowe ulegną zmianie o koszty wynikające z tych zmienionych przepisów
prawa oraz komunikatów opublikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
6. W terminie do 7 dnia każdego miesiąca wystawiona będzie faktura wstępna obejmująca 100 % należności
Sprzedawcy z uwzględnieniem zadeklarowanego zużycia. Odbiorca ureguluje należność określoną w tej
fakturze w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia.
7. Po otrzymaniu danych pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucji Sprzedawca wystawi Odbiorcy
fakturę rozliczeniową, która będzie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych, o których
mowa w pkt. 3. Faktura ta będzie płatna w terminie 14 dni od jej wystawienia.
8. Płatności za dostarczenie Paliwa Gazowego Odbiorca będzie dokonywać przelewem na rachunek bankowy
Sprzedawcy wskazany na fakturach VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku
bankowego Sprzedawcy.
9. Odbiorca w trakcie trwania obowiązywania umowy będzie kwalifikowany do właściwych grup taryfowych
zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie.
10. Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz
odmowy płatności.
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11. Koszty niezbilansowania godzinowego, dziennego, miesięcznego i rocznego związane z realizacją niniejszej
umowy ponosi Sprzedawca.
12. Za przekroczenie terminu płatności, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych
zaliczonych za każdy dzień zwłoki w wysokości z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
13. W przypadku rozwiązania umowy w całości lub części lub wygaśnięcia przed upływem określonego w § 2
okresu, na jaki Umowa została zawarta, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną liczoną jako sumę
ilości miesięcy kalendarzowych w okresie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy do ostatniego dnia okresu
obowiązywania Umowy pomnożonych przez średniomiesięczne zużycie w okresie ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających rozwiązanie lub wygaśniecie Umowy, lub średniomiesięczne zużycie wskazane w
załączniku nr 1 do Umowy liczone jako iloraz z całego okresu obowiązywania Umowy wskazanego w § 2
pomnożonych przez kwotę 25 zł brutto za 1 MWh sprzedaży Paliwa Gazowego.
14. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej ( E-Faktura) TAK _ NIE_
15. E-faktury będą przesyłane na adres e-mail:
§5 Rozwiązanie umowy
1. Umowa może być rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
oświadczenia skierowanego do Odbiorcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku gdy:
a. Odbiorca narusza postanowienia niniejszej umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego mu przez Sprzedawcę do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30
dni;
b. Odbiorca zalega z zapłatą za paliwo gazowe przez okres 30 dni po upływie terminu zapłaty.
2. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym na podstawienie
oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku
gdy:
a. Sprzedawca narusza postanowienia niniejszej umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego mu przez Odbiorcę do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni;
b. w przypadku śmierci Odbiorcy.
3. W pozostałych przypadkach umowa może być rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia liczonego od 1 (pierwszego) dnia miesiąca po miesiącu w którym wpłynęło
wypowiedzenie do ostatniego dnia miesiąca.
§6 Cesja praw i obowiązków na osobę trzecią
1. Przeniesienie praw i obowiązków jednej Strony, wynikających z Umowy na osobę trzecią, wymaga zgody
drugiej Strony, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Odbiorca oświadcza iż wraz zawarciem umowy wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności z Umowy
przez Sprzedawcę na rzecz banków i innych instytucji finansowych.
§7 Ustalenia organizacyjne
1. Osobami do kontaktu po stronie Odbiorcy są:
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail

2. Osobami do kontaktu po stronie Sprzedawcy są:
2.1 W sprawie umów
Anita Smyrak tel. 12 42 56 057
Kinga Studnicka tel. 12 42 56 057
Aleksandra Koszcz tel. 12 42 56 057
2.2 W sprawie rozliczeń i faktur
Marzena Starowicz tel. 12 42 56 057
2.3 W sprawie nominacji
Michał Pośnik tel. 12 42 56 057
3. Strony postanawiają, że adresem do doręczeń są:
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Dla Odbiorcy

Dla Sprzedawcy:
PPE Konerg S.A. ul. Królowej Jadwigi 103/3, 30-209 Kraków
4. Zmiana adresu doręczeń wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez druga Stronę pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni
wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
§8 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory jakie mogą wynikać z Umowy kompleksowej, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby powoda.
3. Umowę kompleksową sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową kompleksową mają zastosowania w szczególności następujące
akty prawne:
a. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. Zm. wraz
z przepisami wykonawczymi
b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
5. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy kompleksowej bez zgody drugiej
Strony. Treść umowy może być ujawniona osobom trzecim w zakresie wymaganym przepisami prawa lub
w trakcie postepowania sądowego, mediacyjnego, arbitrażowego lub administracyjnego z udziałem danej
Strony, jak również profesjonalnym doradcom danej Strony po uprzednim zobowiązaniu ich do nie
ujawniania treści Umowy kompleksowej.
6. Integralna część Umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki:
a. Zamówienie ilości Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach i zamówienie mocy umownej.
b. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku
akcyzowego.
c. Taryfa.
d. Pełnomocnictwo dla Sprzedawcy do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
e. Załącznik nr 3
f. Regulamin promocji.
7. Odbiorca oświadcza iż przed zawarciem umowy otrzymał od Sprzedawcy wszystkie dokumenty określone
w ust. 6 powyżej i zapoznał się z ich treścią.

______________________
Data i czytelny podpis Odbiorcy

_______________________
Data i czytelny podpis Sprzedawcy
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Kraków, dn.
Pełnomocnictwo

[….] zamieszkałym/ą w […], ulica […] nr […], [..], legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii XX , PESEL
XX

1. Wyraża zgodę na przekazanie danych pomiarowych, w tym o zużyciu Paliwa Gazowego, przez OSD
Sprzedawcy –Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
2. Upoważnia Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie do:
a. Wypowiedzenia i rozwiązania umowy, na podstawie której Odbiorca aktualnie nabywa Paliwa
Gazowe;
b. Dokonania zgłoszeń wymaganych postanowieniami IRiESP oraz IRiESD, w tym zgłoszenia zmiany
sprzedawcy;
c. Reprezentowania odbiorcy we wszystkich czynnościach związanych ze zmianą sprzedawcy Paliwa
Gazowego.
3. Wyraża zgodę na udzielanie Spółce Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółka Akcyjna z
siedzibą w Krakowie informacji o zawartych umowach, na podstawie których Odbiorca aktualnie nabywa
Paliwa Gazowe, oraz wszelkich informacji o ich realizacji.

Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw
Pełnomocnictwo jest ważne na czas obowiązywania umowy.

Data i czytelny podpis Odbiorcy wraz z pieczęcią
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Załącznik nr 1 do Umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego nr _____________z dnia _ _ - _ _ -_ _ _ _
Zamówienie ilości Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach
Miejsca odbioru
LP

Adres
miejsca
odbioru

Nr
licznika

Nr
identyfikacyjny
punktu wyjścia

Nr punktu
poboru

Grupa
taryfowa
Konerg

Grupa
taryfowa OSD

Moc
umowna w
kwH/h

1
2

Zamówienie paliwa gazowego dla punktu nr 1 w kwH
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Razem

2016
2017
2018
Zamówienie paliwa gazowego dla punktu nr 2 w kwH
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

2016
2017
2018
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Załącznik nr 2 do Umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego nr _____________z dnia _ _ - _ _ -_ _ _ _
Aneks do Umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego
Nr __________ z dnia _ _- _ _- _ _ _ _
Zawarty w dniu _ _ - _ _ - _ _ _ _
Pomiędzy:
Sprzedawcą: Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ulica
Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000587405, REGON 147174223, NIP 5213669184, kapitał zakładowy: 500 000,00 zł,
reprezentowaną przez:
___________________ - ___________________________
a
Odbiorcą: _________________________________________________ zamieszkałym: ulica __________________
nr

__

/

__,

miejscowość:__________________________

________________________________,

legitymujący

się

poczta

dowodem

_

osobistym

_

o

_
serii

_
i

_

numerze

__________________________ wydanym przez __________________________________________________
§1
Do Umowy wprowadza się nowy zapis w par. 2
8. W przypadku zmiany ceny paliwa gazowego Konerg gwarantuje że w okresie trwania kontraktu cena paliwa
gazowego będzie niższa od odpowiedniej ceny taryfowej PGNiG.
§2
Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.
§3
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

_____________________
Podpis Konerg

_______________________
czytelny podpis Klienta
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