UMOWA
KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA GAZU ZIEMNEGO,
WYSOKOMETANOWEGO
Nr ……………………….
zawarta w dniu ……………………... pomiędzy:
Zakładami Mechanicznymi „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. – 44-109 Gliwice; ul. Mechaników 9;
wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
X Gospodarczy pod numerem KRS 0000016872; NIP 631-010-20-11, kapitał zakładowy i wpłacony:
123.056.130,00zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych które
reprezentuje :
1. ……………………..
zwanymi dalej Dostawcą, a
………………………………………, które reprezentuje:
1. ………………………………………………………………..
zwaną dalej Odbiorcą.
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa-odbiór gazu ziemnego (zwanego dalej również paliwem
gazowym ),
do dzierżawionej przez Odbiorcę obiektu ……………..z zachowaniem ustalonych w
niniejszej umowie warunków technicznych odbioru paliwa gazowego, określenie praw i obowiązków
Stron, warunków płatności oraz odpowiedzialności Stron za niedotrzymywanie warunków umowy.
§ 2.
1. Podstawą do ustalenia należności za dostarczone paliwo gazowe jest :
1) obowiązująca taryfa dla gazu ziemnego, wysokometanowego Dostawcy;
2) ilość paliwa gazowego odebrana przez Odbiorcę;
3) moc umowna.
2. Zmian cen, stawek i warunków ich stosowania określonych w taryfie w trakcie obowiązywania
umowy nie powoduje konieczności zmian umowy.
3. Taryfa wchodzi w życie w trybie i terminach określonych w obowiązujących przepisach.
§ 3.
Granicę eksploatacji sieci gazowej stanowi układ pomiarowo-rozliczeniowy, który pozostaje po stronie
Dostawcy .
§ 4.
1. Odbiorca zamawia i zobowiązuje się od momentu uruchomienia dostawy do poboru paliwa
gazowego w każdej godzinie roku umownego w ilości nie przekraczającej maksymalnej wielkości :
………………………………….. (moc umowna).
2. Przewidywane roczne zużycie paliwa gazowego wynosi: …………. MWh
3. Odbiorca zobowiązuje się do:
a) Dostosowania poboru paliwa gazowego do wysokości określonej w zatwierdzonym przez Prezesa
URE planie wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Dostawcy dla wprowadzonego
przez Operatora Systemu Przesyłowego Gazowego stopnia zasilania.
b) Nie odstępowania osobie trzeciej paliwa gazowego bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.
4. Odbiorca do dnia 20 stycznia każdego roku obowiązywania umowy zgłasza Dostawcy
zaktualizowaną wielkość Mocy umownej na kolejny Rok umowny (Rok gazowy) oraz zamówienie
ilości Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego. Rok umowny (Rok gazowy)
rozumiany jest jako okres od godziny 6:00 dnia 1 października roku bieżącego do godziny 6:00 dnia
1 października roku następnego. Brak terminowego złożenia w/w aktualizacji Mocy umownej oraz

ilości Paliwa gazowego na następny Rok umowny, upoważnia Dostawcę do przyjęcia ostatnio
zamówionej Mocy umownej i ilości Paliwa gazowego.
§5
1.

Na podstawie art.9g ust. 12 Prawa energetycznego Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Gazowej Dostawcy, mającego status Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwana
dalej IRiESD, stanowi część Umowy. Odbiorca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków
ciążących na Odbiorcy na podstawie IRiESD, wraz z jej aktualizacjami. Zmieniona lub nowa IRiESD
wiąże Odbiorcę, po jej zatwierdzeniu przez Zarząd Dostawcy i ogłoszeniu na stronie internetowej
Dostawcy.
2. Odbiorca jest zobowiązany do składania Nominacji i Renominacji na zasadach określonych w
IRiESD i przedstawionych poniżej. Poprzez Nominację rozumie się zgłoszenie do Dostawcy
zapotrzebowania na Paliwo gazowe przez Odbiorcę, określające ilość Paliwa gazowego w kWh w
liczbach naturalnych, która zostanie odebrana przez Odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu
dystrybucyjnego Dostawcy w określonym czasie. Poprzez Renominację rozumie się zmianę
zatwierdzonej Nominacji na warunkach określonych w umowie.
3. Odbiorca pobierający gaz wysokometanowy , któremu przysługuje w danym punkcie wyjścia Moc
umowna na poziomie co najmniej 4580 kWh/h (417 m3/h) lub korzysta z usługi na zasadach
przerywanych składa do Dostawcy do godz. 12:00 w każdą środę prognozowane dobowe ilości
Paliwa gazowego ( nominacje tygodniowe), które zamierza odebrać w każdej Dobie gazowej
kolejnego tygodnia. Nie złożenie nominacji tygodniowej w powyższym terminie oznacza przyjęcie
przez Dostawcę, że została zatwierdzona prognoza tygodniowa z ilością Paliwa gazowego równą
zero (0) w poszczególnych Dobach gazowych danego tygodnia. Poprzez Dobę gazową rozumie się
okres od godziny 6:00 dnia bieżącego do godziny 6:00 dnia następnego.
4. Odbiorca składa do Dostawcy Nominacje dobowe.
5. W przypadku nie złożenia przez Odbiorcę Nominacji dobowej, o której mowa w ust. 4, Dostawca
przyjmuje wielkości wynikające z nominacji tygodniowej, o której mowa w ust. 3 z równomiernym
rozłożeniem zgłoszonych ilości Paliwa Gazowego dla danej Doby gazowej na poszczególne godziny
tej Doby gazowej, chyba że inaczej określono w nominacji tygodniowej. Jeżeli tak przyjęte wielkości
nie uwzględniają ograniczeń, o których mowa w IRiESD, Dostawca przyjmuje, że została
zatwierdzona Nominacja dobowa z ilością Paliwa Gazowego równą zero (0).
6. Godzinowe ilości Paliwa gazowego określone w Nominacjach i Renominacjach dla danego punktu
wyjścia nie mogą przekroczyć Mocy umownej.
7. Odbiorca zobowiązuje się przekazywać Dostawcy Nominacje dobowe do godz. 9:00 Doby gazowej
poprzedzającej Dobę gazową, której Nominacja dobowa dotyczy.
8. Przyczyny uzasadniające odrzucenie Nominacji dobowej i Renominacji dobowej określają
postanowienia IRiESD. W szczególności do przyczyn tych zalicza się:
a) niezgodności z postanowieniami Umowy lub IRiESD,
b) przekroczenia Mocy umownej,
c) nieuwzględniania przez Odbiorcę ograniczeń przepustowości, uniemożliwiających
zrealizowanie usług,
d) braku technicznych możliwości realizacji Nominacji,
9. W przypadku odrzucenia Nominacji dobowej Dostawca przyjmuje, że zatwierdzona została
Nominacja dobowa z ilością Paliwa gazowego równą zero(0).
10. Dostawca informuje Odbiorcę o odrzuceniu Nominacji dobowej i jej przyczynie do godz. 21:00
Doby gazowej poprzedzającej Dobę gazową, której dotyczy Nominacja dobowa. Brak informacji od
Dostawcy oznacza zatwierdzenie Nominacji dobowej.
11. Odbiorca uprawniony jest do składania Renominacji dobowej odnoszącej się do ilości godzinowych
zgłoszonych w zatwierdzonych Nominacjach dobowych. Zatwierdzona Renominacja dobowa staje
się obowiązującą Nominacją dobową.
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12. Odbiorca może dokonać Renominacji godzinowych ilości Paliwa gazowego określonych
w
zatwierdzonej Nominacji dobowej. Renominacja dobowa może zostać złożona od godziny 15:00
Doby gazowej poprzedzającej Dobę gazową, której Denominacja dotyczy, do godziny 22:00 Doby
gazowej, której Renominacja dobowa dotyczy. Renominacja godzinowych ilości Paliwa gazowego
może być złożona najpóźniej na cztery (4) godziny przed pierwszą godziną, dla której będzie
zmieniona Nominacja.
13. Dostawca poinformuje Odbiorcę o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Renominacji dobowej nie później
niż 15 minut po rozpoczęciu godziny, której Renominacja dobowa dotyczy. Odrzucenie
Renominacji dobowej może nastąpić z powodów, o których mowa w ust. 8. powyżej. Brak
informacji od Dostawcy należy uznać za zatwierdzenie Renominacji dobowej.
14. W przypadku odrzucenia Renominacji dobowej, obowiązuje ostatnio zatwierdzona Nominacja z
uwzględnieniem ograniczeń i wstrzymań wprowadzonych zgodnie z postanowieniami IRiESD oraz
ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o
zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ( tj. D.U.
z 2012r., poz.1190, z późn. zm.) zwana dalej Ustawą o zapasach.
15. W przypadkach, gdy Odbiorca otrzyma od Dostawcy informację o braku możliwości dystrybucji
Paliwa gazowego zgodnie z zatwierdzoną Nominacją dobową lub jej Renominacją dobową, z
powodów określonych w IRiESD, odbiorca będzie zobowiązany do złożenia odpowiedniej
Renominacji dobowej uwzględniającej tę okoliczność w ciągu godziny od przekazania takiej
informacji przez Dostawcę.
16. Nominacje i Renominacje składane przez Odbiorcę powinny uwzględniać ograniczenia
i
wstrzymania wprowadzone zgodnie z postanowieniami IRiESD i Umowy oraz ograniczenia
wprowadzone przez Radę Ministrów zgodnie z przepisami Ustawy
o zapasach.
17. W Nominacjach dobowych i Renominacjach dobowych należy uwzględnić zmianę czasu
z
letniego na zimowy oraz z zimowego na letni. Wówczas doba gazowa jest odpowiednio dłuższa lub
krótsza o godzinę.
18. Jeżeli odbiorca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 15 lub 17 powyżej, Dostawca
opracuje Renominację dobową uwzględniającą wprowadzone i przewidywane ograniczenia w
poborze gazu ziemnego dla Odbiorcy. Tak opracowana Renominacja dobowa traktowana jest jako
Renominacja dobowa złożona przez Odbiorcę.
19. Informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie będą przekazywane przez Strony drogą
elektroniczną z wykorzystaniem wzorów arkuszy Nominacji i Renominacji, zamieszczonych na
stronie internetowej Dostawcy. W przypadku problemów technicznych z pocztą elektroniczną
Nominacje i Renominacje należy składać za pośrednictwem faksu.
§ 6.
Odbiorca jest uprawniony do obecności podczas kontrolowania, instalowania, odczytywania
i wszelkich innych czynności dotyczących układu kontrolno-pomiarowego.

§ 7.
1.
2.

Dane dotyczące ilości odebranego przez Odbiorcę paliwa gazowego zestawiane będą w protokołach
miesięcznych lub na podstawie stwierdzonych stanów licznika gazomierza.
Jednostką rozliczeniową ilości dostarczonego do Odbiorcy gazu jest metr sześcienny normalny, tj.
ilość suchego gazu , zawarta w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturze 00C. W
przypadku gazomierza mierzącego objętość gazu w warunkach roboczych jego wskazanie będzie
przeliczane na warunki normalne.
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3.

4.

5.

Dane dotyczące jakościowych parametrów odebranego przez Odbiorcę paliwa gazowego,
w szczególności ciepła spalania, będą każdorazowo przyjęte na podstawie średniej wynikającej
z pomiarów dokonanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp z o.o. Oddział w Zabrzu - PSG w
danym okresie rozliczeniowym.
Protokół miesięczny będzie sporządzany i podpisywany przez upoważnionych przedstawicieli Stron
po zakończeniu miesiąca umownego. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypadać będzie w dniu wolnym
od pracy-sporządzanie i podpisanie protokołu nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po
dniu wolnym.
Protokół miesięczny, sporządzany na podstawie dobowych (rejestrator) lub miesięcznych wskazań
urządzeń pomiarowych, jest podstawowym dokumentem służącym do określenia zobowiązań
finansowych stron.
§ 8.

1.

Rozliczenia, ceny za sprzedane paliwo gazowe ( gaz ziemny) i świadczone usługi dystrybucyjne
dokonywane będą w oparciu o postanowienia:
a) W odniesieniu do sprzedaży gazu ziemnego - obowiązującej Taryfy dla gazu ziemnego w zakresie
obrotu Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.
b) W odniesieniu do zapewnienia usług dystrybucji - Taryfy dla gazu ziemnego w zakresie
dystrybucji Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” S.A., zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki i opublikowanej w biuletynie tego Urzędu.

2.

Należności za dostarczone paliwo gazowe będą regulowane przelewem z konta Odbiorcy na konto
Dostawcy wskazane na fakturze.
Należność za dostarczone paliwo gazowe płatna jest w terminie podanym na fakturze VAT, t.j.
w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez Dostawcę.
Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku bankowego Dostawcy.
Nieterminowe regulowanie faktur spowoduje naliczanie przez Dostawcę ustawowych odsetek.
O zmianach nazw i numerów rachunków bankowych Strony będą się wzajemnie zawiadamiać,
podając dawne i nowe brzmienie konta, pod rygorem poniesienia kosztów powstałych w związku
z mylnymi operacjami bankowymi.

3.
4.
5.
6.

§ 9.
1.
2.

3.
4.

Reklamację rozliczenia na fakturze Odbiorca powinien zgłosić na piśmie niezwłocznie od momentu
stwierdzenia podstaw do wniesienia reklamacji.
Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy, o ile reklamacja nie dotyczy błędów rachunkowych
w wyliczeniu należności za gaz, do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz
odmowy jej płatności.
W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej błędu rachunkowego w wyliczeniu należności za gaz,
Odbiorca jest zobowiązany do zapłacenia należności za gaz w wysokości bezspornej.
Uznanie reklamacji jest podstawą do zwrotu nadpłaty.
§ 10.
1. Odbiorca , w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza zobowiązuje się, że będzie
nabywał i odbierał Paliwo gazowe w celu wykorzystywania go na potrzeby własne w innym
celu niż zużycie na potrzeby gospodarstwa domowego.
2. Odbiorca będący Pośredniczącym podmiotem gazowym (PPG) zobowiązany jest do
dostarczenia Dostawcy oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
sporządzonego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący podmiot gazowy (PPG) w
terminie trzech dni od dnia otrzymania tego dokumentu od organu podatkowego.
Odbiorca nie będący PPG i zużywający całość nabytego Paliwa gazowego na cele zwolnione z
akcyzy zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym zobowiązany jest do złożenia oświadczenia
zawierającego informację, iż Paliwo gazowe zostanie zużyte w celach zwolnionych z akcyzy.
Odbiorca nie będący PPG i zużywający paliwo gazowe na cele zwolnione z akcyzy, zgodnie z
Ustawą o podatku akcyzowym , jak i na cele nie objęte zwolnieniem zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia określającego % udział zużycia Paliwa gazowego na cele zwolnione i
niezwolnione z akcyzy w odniesieniu do całości pobieranego paliwa gazowego.
Do czasu złożenia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia
działalności gospodarczej jako PPG lub złożenia oświadczenia , o którym mowa w ust 3 i 4
sprzedaż Paliwa gazowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na
zasadach określonych w Ustawie o podatku akcyzowym.
Oświadczenia o których mowa w ust 3 i 4 będą stanowić integralną część umowy.
Zmiana celu wykorzystania Paliwa gazowego , o którym mowa w ust 1 lub zaprzestanie
działalności jako PPG wymaga:
a) Poinformowania Dostawcy o tej zmianie na piśmie w terminie siedmiu (7) dni przed
dokonaniem ww. zmiany oraz złożenia stosownych dokumentów , o których mowa w
ust 3 i 4 przy czym , do czasu złożenia tych dokumentów, sprzedaż paliwa gazowego
będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na zasadach określonych w
Ustawie o podatku akcyzowym;
b) W przypadku gdy zmiana celu wykorzystania Paliwa gazowego wymaga uzyskania
koncesji zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne, niezwłocznego poinformowania na
piśmie Dostawcy o tym fakcie i posiadanej koncesji .
Odbiorca zobowiązuje się, że w sytuacjach , dla których do prowadzenia działalności
gospodarczej przepisy Prawa energetycznego wymagają koncesji Odbiorca będzie prowadził
taką działalność po jej uzyskaniu.
Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Dostawcę wskutek
niepoinformowania Dostawcy w terminach określonych w Umowie o utracie prawa do
zwolnienia z podatku akcyzowego, zmianie przeznaczenia Paliwa gazowego lub utracie
statusu Pośredniczącego podmiotu gazowego. Dostawcy będzie przysługiwało
odszkodowanie w wysokości wszelkich poniesionych przez Dostawcę kosztów ,wydatków i
kar wynikających z powyższego niepoinformowania.
§ 11.

1. Dostawca jest uprawniony do wprowadzania ograniczeń w dostawie paliwa gazowego poprzez
ograniczenie maksymalnego godzinowego i dobowego poboru paliwa gazowego w przypadku:
a) wystąpienia awarii powodującej zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia o zasięgu lokalnym ;
b) przeciwdziałania sytuacji bezpośredniego zagrożenia o których mowa w ust. 1, pkt. a oraz
usunięcia wynikających stąd skutków.
2. Dostawca jest zobowiązany powiadomić Odbiorcę o wysokości i czasie wprowadzenia ograniczeń
telefonicznie lub faksowo oraz pisemnie potwierdzić wprowadzone ograniczenia.
3. Odbiorca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń nie później niż w ciągu trzech godzin od
telefonicznego lub faksowego powiadomienia.
4. Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Odbiorcy o odstąpieniu od ograniczenia dostawy
paliwa gazowego, jednakże nie później niż w ciągu trzech godzin od ustania przyczyny
wprowadzenia ograniczeń.
5. W przypadku nie dostosowania się Odbiorcy do ograniczeń, Dostawca jest uprawniony do
wstrzymania dostawy paliwa gazowego oraz do zastosowania sankcji określonych w taryfie
i obowiązujących przepisach prawnych.
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§ 12.
1. Dostawca wstrzyma dostawy paliwa gazowego w przypadku:
a) samowolnego przyłączenia się do sieci gazowej lub nielegalnego poboru paliwa gazowego przez
Odbiorcę;
b) zmiany lub zniszczenia w rozliczeniowym układzie kontrolno-pomiarowym przez Odbiorcę;
c) użytkowania przez Odbiorcę instalacji w sposób stwarzający zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi,
środowiska i bezpieczeństwa mienia;
d) niedostosowania się do wprowadzonych ograniczeń w dostawie paliwa gazowego.
2. Dostawca jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadomić Odbiorcę o wstrzymaniu dostawy paliwa
gazowego z podaniem przyczyny.
3. Wznowienie dostawy paliwa gazowego powinno nastąpić po usunięciu przez Odbiorcę przyczyn
wstrzymania dostawy paliwa gazowego, jednakże nie później niż:
- po upływie 2 dni od dnia usunięcia przyczyn, w przypadkach wstrzymania dostawy przez
Dostawcę
- po upływie 7 dni od dnia usunięcia przyczyn w przypadkach wstrzymania dostawy przez PSG
oddział Zabrze.
4. W przypadkach o których mowa w § 12 ust. 1 Dostawca jest uprawniony do pobierania opłaty
o której mowa w obowiązującej taryfie. Za okres wstrzymania dostawy gazu Dostawcy przysługuje
opłata stała za moc umowną.
5. Dostawca jest uprawniony do wstrzymania lub ograniczenia dostawy paliwa gazowego w przypadku:
a) nieterminowego uiszczenia przez Odbiorcę należności za dostarczone paliwo gazowe;
b) uniemożliwienia przez Odbiorcę upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu do
elementów sieci gazowej w obiekcie Odbiorcy;
c) poboru paliwa gazowego w ilości przekraczającej moc umowną;
d) odstępowania przez Odbiorcę osobom trzecim bez zgody Dostawcy paliwa gazowego
dostarczanego na podstawie niniejszej umowy.
6. Dostawca może wstrzymać dostarczanie paliwa gazowego w przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą
należności za pobrane paliwo i/lub świadczone usługi dystrybucyjne przez okres co najmniej 1 miesiąca
po upływie terminu płatności (o którym mowa w § 8), pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o
zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty
zaległych i bieżących należności. Koszt wznowienia dostawy ponosi Odbiorca.
7. Wznowienie dostawy paliwa gazowego w ilościach umownych może nastąpić po usunięciu
zaistniałych przeszkód, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od ustania przyczyn wstrzymania
lub ograniczenia dostawy przez Dostawcę i nie później niż 48 godz. gdy wstrzymanie lub
ograniczenie wprowadzone zostało przez PSG oddział Zabrze.
8. W przypadku wprowadzenia ograniczeń dostawy paliwa gazowego o których mowa w pkt. 5
niniejszego paragrafu, Dostawca jest zobowiązany zawiadomić Odbiorcę o wielkości maksymalnego
poboru godzinowego .
9. Koszty wynikające z wstrzymania lub ograniczenia i wznowienia dostawy paliwa gazowego w
przypadkach o których mowa w ust. 1 ponosi Odbiorca.
10. W przypadkach o których mowa w § 12 ust. 5 Dostawca jest uprawniony do pobierania opłaty za
usługi dystrybucji w części zależnej od mocy umownej w identycznej wysokości jakby nie nastąpiło
wstrzymanie lub ograniczenie.
§ 13.
Dostawca zastrzega sobie prawo do przerw planowanych w dostawie paliwa gazowego dla dokonania
przeglądów, konserwacji oraz do przerw dla usunięcia awarii w sieciach i stacji redukcyjnej – po
uprzednim uzgodnieniu lub powiadomieniu Odbiorcy.
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Za w/w przerwy planowane jak również za przerwy spowodowane awarią, Odbiorca nie będzie żądał
odszkodowania.

§ 14.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem …………………...
2. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy dzierżawy nr …………… z dnia
…………….
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić :
a) za zgodą obu Stron na mocy porozumienia Stron wyrażonego w formie pisemnej,
b) przez pisemne oświadczenie jednej ze Stron z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 14.
1. Do postanowień umowy będą miały zastosowanie przepisy taryfy dla gazu w zakresie dystrybucji
Dostawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz taryfy dla gazu w zakresie
obrotu Dostawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
Prawa energetycznego wraz z przepisami wykonawczymi.
§ 15.
1. Strony ustalają, że ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na
zasadach określonych w kodeksie cywilnym oraz niniejszej umowie.
2. Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy, jeżeli przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania była
siła wyższa.
§ 16.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 17.
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy rozstrzygane będą polubownie lub przez Sąd
Gospodarczy właściwy dla siedziby Dostawcy.
§ 18.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Odbiorca

Dostawca

........................

.........................
7

