
  Strona 1 z 4 
 

  

 
 

 

 

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

DLA KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM  

Numer umowy:        /       /                 /G 

Data zawarcia:  

Miejsce zawarcia:  

Pomiędzy Klientem: 

Numer ewidencyjny Klienta:  

Imię i nazwisko / firma Klienta   

NIP:  

REGON:  

KRS  

Adres siedziby:  

Adres do korespondencji:  

Okres rozliczeniowy OSD:  

Podstawa rozliczeń  

(zaznaczyć „x” przy właściwym polu): 

☐  Taryfa Sprzedawcy  

☐  Cennik Sprzedawcy                                   ☐  Indywidualne Warunki umowy (IWU) 

Okres rozliczeniowy Sprzedawcy:  1 miesiąc 

Nazwa cennika:  --- 

Reprezentowanym1 przez:  

  Imię i nazwisko Pełnomocnika / Reprezentanta  

 
Imię i nazwisko Pełnomocnika / Reprezentanta  

 
  

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia ____________________ , które stanowi załącznik do niniejszej Umowy2.  

Dane osoby upoważnionej przez Klienta do kontaktu ze Sprzedawcą oraz otrzymywania /przekazywania informacji związanych z realizacją 

Umowy: 

Imię i nazwisko:   

Telefon kontaktowy  

Adres do korespondencji: 
 

Adres e-mail:  

 

a Sprzedawcą 

 ESV WISŁOSAN  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nowej Dębie, przy ul. Metalowca 4,  

39-460 Nowa Dęba, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegopod 

numerem KRS 0000126982, o kapitale zakładowym 12 265 000,00 zł, będąca czynnym podatnikiem VAT, NIP: 

8671871281, REGON: 830393505 

  

 
1 Uzupełnić w przypadku zawierania umowy w imieniu Klienta przez pełnomocnika/pełnomocników lub reprezentanta/reprezentantów. 
2 Wypełnić i załączyć pełnomocnictwo w przypadku zawierania umowy w imieniu Klienta przez pełnomocnika / pełnomocników.  

ESV Wisłosan Sp. z o.o. 
ul. Metalowca 4, 39-460 Nowa Dęba 
tel. 15 848 15 30 
biuro@wislosan.pl; www.esv.pl 
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Reprezentowanym przez: 
  Imię i nazwisko Pełnomocnika-ów / Reprezentanta-ów  

 

 

Osoba kontaktowa po stronie Sprzedawcy: 

   

 

Klient i Sprzedawca łącznie określani są jako Strony. 

Wymienieni  reprezentanci Stron oświadczają, że działają na podstawie aktualnych upoważnień do reprezentowania swej 

Strony w zakresie zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (zwanej dalej jako „Umowa”).  

 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Sprzedawca zobowiązuje się na zasadach określonych w treści 
Umowy do sprzedaży Klientowi gazu ziemnego 
wysokometanowego (E), zwanego dalej Paliwem gazowym oraz 
przeniesienia na Klienta własności dostarczonego Paliwa 
gazowego, a także do zapewnienia Klientowi świadczenia usługi 
dystrybucji Paliwa gazowego przez Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego (zwanego dalej: „OSD”), a Klient zobowiązuje 
się do kupna i odbioru Paliwa gazowego oraz do zapłaty na rzecz 
Sprzedawcy należności, określonych w treści Ogólnych 
Warunków Umowy Kompleksowej dostarczania Paliwa 
gazowego (zwane dalej: „OWU”). 

2. Dane (techniczne i adresowe) Punktu dostawy Paliwa gazowego, 
rodzaj oraz ilość urządzeń gazowych zostały wskazane  
w Załączniku nr 3 do Umowy.  

§2 

Realizacja Umowy 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  
2. Do realizacji przedmiotu Umowy stosuje się postanowienia 

zawarte w OWU, Taryfie OSD, Taryfie Sprzedawcy, Cenniku 
Sprzedawcy, Indywidualnych Warunkach Umowy, IRiESD.  
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy lub w/w 
dokumentów, do realizacji Umowy stosuje się również 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (tj. 
Dz.U. 2020, poz. 1740 ze zm.; dalej jako: „Kodeks Cywilny”)) oraz 
przepisy Ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. 
(tj. Dz.U. 2020 poz. 833 ze zm., dalej jako: „Prawo 
Energetyczne”).  

3. Dostarczanie Paliwa gazowego rozpoczyna się3 :  

☒   z dniem wskazanym w Załączniku nr 4 do Umowy, na 

zasadach wskazanych w treści Załącznika nr 4, 

☐   z dniem zainstalowania układu pomiarowego.  

4. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Klienta na zasadach 
określonych w OWU, po dokonaniu pomiaru na wyjściu z Układu 
pomiarowego.  

5. Prawa i obowiązki Stron zostały określone szczegółowo w treści 
OWU, Taryfie OSD, Cenniku Sprzedawcy, Indywidualnych 
Warunkach Umowy oraz IRiESD.  

6. Warunki i obowiązki Stron związane ze zmianą Umowy oraz jej 
rozwiązaniem określone zostały w OWU.  

7. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy  

 
3 Zaznaczyć właściwe pole poprzez wpisanie znaku „x” 

z tytułu realizacji Umowy dokonywane będzie odpowiednio 
według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych 
szczegółowo w dokumentach określonych w ust. 2. 

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed 

zakończeniem terminu obowiązywania Indywidualnych 

Warunków Umowy, lub w przypadku wypowiedzenia Umowy 

przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta, 

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta opłatą wyrównawczą za 

każdy pełny miesiąc od dnia rozwiązania  Umowy do dnia 

zakończenia obowiązywania preferencyjnych warunków 

rozliczeń określonego w Indywidualnych Warunkach Umowy,  

w wysokości stanowiącej iloczyn 1/12 deklarowanego rocznego 

zużycia Paliwa gazowego określonego w Załączniku nr 3 do 

Umowy, stawki podanej w ust. 10 poniżej oraz liczby miesięcy 

pozostałych do zakończenia obowiązywania Indywidualnych 

Warunkach Umowy. 

9. Stawka netto opłaty wyrównawczej, o której mowa w ust. 9 

wynosi 0,049 zł. netto  za 1 kWh. 

10. Niezależnie od zapisów ust. 8  i 9  powyżej, Sprzedawca jest 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

§3 

Oświadczenia Stron  

1. Sprzedawca oświadcza, że jest Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego gazu oraz posiada koncesję na dystrybucję 
Paliwa gazowego. 

2. Klient oświadcza, że dokonuje wyboru Sprzedawcy jako 
przedsiębiorstwa sprzedajacego Klientowi Paliwo gazowe oraz 
zapewnijącego Klientowi świadczenie usług dystrybucji Paliwa 
gazowego. 

3. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy szczegółowo 
zapoznał się z treścią OWU, Taryfą OSD, Cennikiem Sprzedawcy, 
Indywidualnymi Warunkami Umowy oraz IRiESD oraz w pełni 
akceptuje treść w/w dokumentów.  

4. Klient oświadcza, że Paliwo gazowe nabywane na podstawie 
Umowy jest przeznaczone na cele wskazane w Załączniku nr 2 
do Umowy (Oświadczenie Klienta o przeznaczeniu Paliwa 
gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego). 

5. Klient oświadcza, że na podstawie Umowy będzie pobierał 
Paliwo gazowe w ilości do …………..kWh/h.  
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§3a 
Sprzedaż Rezerwowa 

1. Odbiorca wskazuje jako sprzedawcę rezerwowego:                           
ESV Wisłosan Sp. z o.o. 

2. Odbiorca upoważnia OSD, do którego jest przyłączony do:  
a) zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz w przypadku 

wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży 
Paliwa gazowego lub umowy kompleksowej przez 
dotychczasowego sprzedawcę - umowy sprzedaży 
rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej 
postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym 
w ust. 1 sprzedawcą rezerwowym; 

b) udzielenia dalszego umocowania innym osobom, z którymi 
OSD łączy stosunek prawny, w zakresie objętym 
umocowaniem wynikającym z niniejszego pełnomocnictwa. 

3. OSD zawiera umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę 
kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży 
rezerwowej, w imieniu i na rzecz przyłączonego do jego sieci 
Odbiorcy ze sprzedawcą rezerwowym: 
a)  niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności 

zaprzestania: 
1)  sprzedaży paliwa gazowego, o której mowa w art. 5 ust. 

14 Prawa Energetycznego, 
2)  świadczenia usług dystrybucji lub usług przesyłania,  

o której mowa w art. 5 ust. 15 Prawa Energetycznego, 
b) w przypadku wygaśnięcia Umowy. 

4. Jeżeli odbiorca końcowy nie zgłosi OSD informacji o zawarciu 
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży Paliwa gazowego z 
innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub 
gdy sprzedawca wybrany przez odbiorcę końcowego nie podjął 
sprzedaży Paliwa gazowego, zawarcie umowy rezerwowej 
następuje przez złożenie przez OSD sprzedawcy rezerwowemu 
oświadczenia o przyjęciu jego oferty. 

5. Umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa 
zawierająca postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, 
obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy 
sprzedaży lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego 
sprzedawcę Paliwa gazowego i zawierana jest na czas 
nieokreślony. Umowa ta może ulec rozwiązaniu: 
a) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub 
b) 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. 

6. W przypadku zaprzestania sprzedaży Paliwa gazowego odbiorcy 
końcowemu, gdy: 
a) w Umowie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy, 
b) sprzedawca rezerwowy wskazany przez Odbiorcę nie może 

podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej, 
operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz  
tego odbiorcy końcowego, zawiera ze sprzedawcą z urzędu 
umowę kompleksową. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 
1. Odbiorca wyraża zgodę na wykonywanie wszelkich praw  

i obowiązków Sprzedawcy wynikających z postanowień Umowy 
przez OSD i jego upoważnionych pracowników, w zakresie 
dotyczącym świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej 
oraz działalności OSD. 

2. W razie sprzeczności tekstu umowy z tekstem OWU, za każdym 
razem nadrzędne znaczenie ma tekst objęty umową. 

3. Aneksu do umowy nie sporządza się w przypadku: 
a) zmiany przepisów i dokumentów, na które Umowa się powołuje, 

o ile zapisy Umowy nie pozostają w sprzeczności z tymi 
przepisami lub dokumentami, 

b) zmian adresów do korespondencji, numerów telefonów, kodów 
pocztowych, faksów, poczty, e -mail, numerów rachunków 
bankowych, reprezentantów upoważnionych do bieżących 
kontaktów w ramach Umowy. Takie zmiany będą skuteczne od 
momentu otrzymania przez drugą Stronę zawiadomienia o ich 
dokonaniu w Formie Pisemnej. 

4. Strony zobowiązują się do pisemnego zgłoszenia zmiany adresu 
korespondencyjnego, najpóźniej w terminie 7 dni od daty tej 
zmiany. Brak zgłoszenia upoważnia Sprzedawcę do uznania 
korespondencji, przesłanej na dotychczasowy adres, za 
skutecznie doręczoną. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.  
8. Załącznikami do Umowy są: 
a) Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Umowy OWU 
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przeznaczeniu Paliwa gazowego  
c) Załącznik nr 3 – Dane Punktu dostawy Paliwa gazowego 
d) Załącznik nr 4 – Indywidualne warunki Umowy 
e) Załącznik nr 5 – Zamówienie paliwa gazowego i mocy umownej 
f) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dot. sposobu  

przetwarzania danych osobowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sprzedawca Klient 

  

 

 

………………………………………………………. 

 
 
 
 

………………………………………………………. 
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Zgody prawne 

 
Odbiorca oświadcza, że (zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią opcję): 

 
TAK NIE 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy oraz informacji o zmianach warunków 

Umowy, Ogólnych Warunków Umowy, Cennika na podany adres e‐ mailowy. ☐ ☐ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: (i) imienia i nazwiska, (ii) adresu e‐mail, (iii) nr telefonu 

przez Sprzedawcę w celach marketingowych dotyczących usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz inne podmioty z grupy 

kapitałowej ESV zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L nr 119, str. 1). 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e‐mailowy lub nr telefonu informacji handlowej od Sprzedawcy oraz 

innych podmiotów z grupy kapitałowej ESV, przesyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na używanie 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 

☐ ☐ 

Akceptuję stosowanie w rozliczeniach faktur elektronicznych w ramach usługi e-faktura. Regulamin usługi e-faktura dostępny 

jest na stronie internetowej (portalu) efaktura.esv.pl  

Adres poczty elektronicznej, na który powinny być przesyłane informacje o wystawionych dokumentach, będący jednocześnie 

loginem do portalu, jest następujący: 

                                        

 

Brak wskazania adresu email (jako loginu do portalu e-faktura) w polu powyżej skutkuje przesyłaniem dokumentów 

rozliczeniowych drogą pocztową.        

 

☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Klienta wraz z pieczęcią firmową 

 

 


