UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO
NR…………
DLA ODBIORCÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
POBIERAJĄCYCH PALIWO GAZOWE Z SIECI GAZOWEJ W ILOŚCI POWYŻEJ 110 kWh/h
zawarta w ……………………………… dnia ………………….… pomiędzy:
SPRZEDAWCĄ: Anco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 118 b, 63-200 Jarocin, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024614, a której akta
rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
o numerze NIP: 622 00 23 756 i numerze REGON: 250429465, o kapitale zakładowym 5 000 000
złotych, reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej Umowy przez:
1. Monikę Milewicz – Prezesa Zarządu
2. Magdalenę Talarczyk-Górną – Członka Zarządu
a ODBIORCĄ:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa; adres siedziby (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz dane kontaktowe (nr telefonu / adres poczty
elektronicznej – nie wymagane)

NIP: ………………..………………………….……
wpisanym do …..….……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….……...……
nazwa rejestru i numer w rejestrze/ewidencji działalności gospodarczej

reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………
imię i nazwisko, stanowisko

na podstawie:.…..……………………………………………..………….………………………………
odpis z rejestru/ewidencji/pełnomocnictwo/umowa spółki cywilnej/odpowiednia uchwała pomiotu lub organu powołującego

1.

2.
3.

§1
SPRZEDAWCA zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe ………………………… przy ciśnieniu
nie niższym niż ………………… do instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie ODBIORCY przy
ul. ……………............... w ……………………………… (dalej nazywanym Obiektem) oraz
przenosić na ODBIORCĘ własność dostarczonego mu Paliwa gazowego.
ODBIORCA zobowiązuje się dostarczone Paliwo gazowe odbierać i płacić SPRZEDAWCY należności
(wynagrodzenie) ustalone w oparciu o obowiązującą Taryfę.
ODBIORCA oświadcza, że w dniu rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego w Obiekcie,
o którym mowa w ust.1, będzie odbierał Paliwo gazowe przez następujące urządzenia gazowe:
Lp.

Nazwa urządzenia

Liczba
[szt.]

Każde o mocy
[kW]

1
2
3
4
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Odbiór Paliwa gazowego przez inne urządzenia gazowe niż te, wymienione w ust. 3, wymaga
uprzedniego pisemnego zawiadomienia SPRZEDAWCY. Zmiana rodzaju i liczby urządzeń
gazowych oraz dodanie nowych urządzeń do odbioru Paliwa gazowego może powodować zmianę
grupy taryfowej.
5. Na podstawie zamówienia ilości Paliwa gazowego i/lub Mocy umownej, stanowiącego załącznik
nr 2 do Umowy, w dniu zawarcia Umowy ODBIORCA zostaje zakwalifikowany do grupy taryfowej
zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie, dla której Moc umowna wynosi powyżej 110 kWh/h.
6. ODBIORCA w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej
zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie. Zmiana grupy taryfowej - zgodnie z zasadami
określonymi w Taryfie - nie wymaga zmiany Umowy i zachowania formy określonej w § 9 ust. 1,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.
7. ODBIORCA zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia SPRZEDAWCY o
zmianie swoich danych adresowych (siedziby), w tym adresu do korespondencji, nazwy firmy,
formy organizacyjnej, nazwy, imienia lub nazwiska, tytułu prawnego do Obiektu.
8. SPRZEDAWCA oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 2020 ze zm.).
9. ODBIORCA oświadcza, że posiada / nie posiada1 status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020 ze zm.).
10. ODBIORCA oświadcza, że jest/nie jest2 osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla
której niniejsza Umowa nie będzie miała charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako: Odbiorca
JDG).
4.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.

5.

1
2

§2
Usługę dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji gazowej znajdującej się w Obiekcie ODBIORCY
będzie świadczył SPRZEDAWCA jako Operator systemu dystrybucyjnego.
ODBIORCA zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał Paliwo gazowe w ilości powyżej
110 kWh/h wyłącznie w celu jego zużycia na potrzeby związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej lub zawodowej.
Zmiana celu poboru Paliwa gazowego wskazanego wyżej w ust. 2 lub złożenie zamówienia na
kolejny Rok umowny na Moc umowną w ilości poniżej 110 kWh/h wymaga zawarcia nowej
umowy.
§3
Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Umowa może zostać wypowiedziana lub ulec rozwiązaniu na zasadach określonych w Ogólnych
warunkach umowy.
ODBIORCA potwierdza, że skuteczne rozwiązanie Umowy, oznacza zakończenie poboru Paliwa
gazowego przez ODBIORCĘ z systemu dystrybucyjnego SPRZEDAWCY bez konieczności składania
przez ODBIORCĘ odrębnego wniosku, o ile ODBIORCA, przed upływem terminu obowiązywania
Umowy, nie zgłosi na piśmie zamiaru kontynuowania Umowy lub nie zostanie uruchomiona
procedura zmiany sprzedawcy, zgodnie z IRiESD.
ODBIORCA przyjmuje do wiadomości, że jeśli w związku z procesem zmiany sprzedawcy,
realizacja umowy z nowym sprzedawcą nie będzie możliwa bezpośrednio po upływie

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
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obowiązywania niniejszej Umowy, SPRZEDAWCA zawrze w imieniu i na rzecz ODBIORCY
rezerwową umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego ze wskazanym przez ODBIORCĘ
Sprzedawcą rezerwowym, zgodnie z § 7 poniżej.
6. Niezależnie od pozostałych warunków, Umowa zawarta z Odbiorcą JDG poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie podlega realizacji przed upływem 14-dniowego terminu na
odstąpienie od Umowy, chyba że taki Odbiorca JDG zażądał jej realizacji (rozpoczęcia dostarczania
Paliwa gazowego) przed upływem tego terminu. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, a
następnie odstąpienia przez Odbiorcę JDG od Umowy w przywołanym wyżej terminie, Odbiorca
JDG ma obowiązek zapłaty za Paliwo gazowe dostarczone do chwili skorzystania przez Odbiorcę
z prawa do odstąpienia. Należną kwotę oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego
świadczenia.

1.

2.

3.

1.
2.

§4
Strony ustalają, że rozpoczęcie dostarczania i odbioru Paliwa gazowego oraz naliczania cen
i opłat za dostarczone Paliwo gazowe następuje z dniem ………………., przy czym SPRZEDAWCA
deklaruje taką gotowość pod warunkiem przygotowania przez ODBIORCĘ urządzeń gazowych i
instalacji gazowej do bezpiecznego odbioru Paliwa gazowego oraz umożliwienia SPRZEDAWCY
zainstalowania w Obiekcie odpowiedniego Układu pomiarowego.
Pomiar ilości dostarczonego Paliwa gazowego będzie dokonywany w oparciu o wskazania
gazomierza. Rozliczanie zużycia Paliwa gazowego będzie odbywało się w Okresach
rozliczeniowych wskazanych w Taryfie i/lub w Ogólnych warunkach umowy.
ODBIORCA zobowiązuje się do zapewniania przedstawicielom SPRZEDAWCY dostępu do Układu
pomiarowego, instalacji gazowej ODBIORCY i odbiorników gazowych.
§5
Własność Paliwa gazowego przechodzi na ODBIORCĘ po dokonaniu pomiaru na wyjściu z Układu
pomiarowego.
Ustalenie wysokości należności (wynagrodzenia należnego) SPRZEDAWCY z tytułu dostarczania
Paliwa gazowego dokonywane będzie odpowiednio wg cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń
określonych w Taryfie, w niniejszej Umowie i w Ogólnych warunkach umowy.

§6
Sprzedaż Paliwa gazowego podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wg zasad określonych
w Ustawie o podatku akcyzowym.
2. ODBIORCA oświadcza, że nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu gazowego w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt. 23 d Ustawy o podatku akcyzowym.
3. ODBIORCA oświadcza, że nabywanego Paliwa gazowego (zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym
- wyrób gazowy o kodzie CN 2711 21 00) nie będzie przeznaczał do napędu silników spalinowych.
4. ODBIORCA oświadcza, że nabywanego Paliwa gazowego (zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym
- wyrób gazowy o kodzie CN 2711 21 00) nie będzie przeznaczał w całości lub w części na cele
wskazane w art. 31b Ustawy o podatku akcyzowym, wobec czego sprzedaż Paliwa gazowego
dokonywana na podstawie Umowy podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
lub dla odbiorców zwolnionych:
ODBIORCA oświadcza, że nabywane Paliwo gazowe (zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym
- wyrób gazowy o kodzie CN 2711 21 00) będzie przeznaczał w całości/ w części na cele wskazane
w art. 31b ust. ……… pkt. ………Ustawy o podatku akcyzowym, tj. na ......................., wobec
1.
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czego sprzedaż Paliwa gazowego dokonywana na podstawie Umowy podlega w całości/ w części
wynoszącej ………….. %/ m³ zwolnieniu z podatku akcyzowego.
lub dla odbiorców zwolnionych, będących zakładem energochłonnym:
ODBIORCA oświadcza, że nabywane Paliwo gazowe (zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym
- wyrób gazowy o kodzie CN 2711 21 00) będzie przeznaczał w całości lub w części na cele
wskazane w art. 31b ust. 1 pkt. 5 Ustawy o podatku akcyzowym, tj. na cele opałowe przez zakład
energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, oraz że do osiągnięcia celów dotyczących ochrony
środowiska wprowadził w życie system ……………, wobec czego sprzedaż Paliwa gazowego
dokonywana na podstawie Umowy podlega w całości/ w części wynoszącej ………..%/ m³
zwolnieniu z podatku akcyzowego.
5. ODBIORCA zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania SPRZEDAWCY o wszelkich
zmianach stanu faktycznego i/lub prawnego opisanego w ust. 2-4 powyżej (aktualizowania
informacji).
6. ODBIORCA oświadcza, że jest świadomy tego, iż podanie nieprawdziwych informacji dotyczących
okoliczności opisanych w ust. 2-5 powyżej lub niezaktualizowanie tych informacji w
odpowiednim, określonym przepisami prawa terminie może powodować jego odpowiedzialność
prawną, cywilnoprawną i/lub karnoskarbową, oraz że zwolni SPRZEDAWCĘ z wszelkiej
odpowiedzialności cywilnoprawnej wobec podmiotów trzecich, spowodowanej podaniem przez
niego nieprawdziwych informacji w tym względzie lub niezaktualizowania podanych uprzednio
informacji, oraz wyrówna mu wszelkie straty i szkody tym spowodowane w pełnej wysokości.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

§7
ODBIORCA wskazuje jako Sprzedawcę rezerwowego ……………………………..
W przypadku braku wskazania Sprzedawcy rezerwowego, Sprzedawcą rezerwowym będzie Anco
Sp. z o.o.
Wykaz Sprzedawców rezerwowych, oferujących sprzedaż rezerwową dla odbiorców
przyłączonych do sieci Anco Sp. z o.o., wraz z informacją o adresach stron internetowych, na
których
zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej, publikowany jest na stronie SPRZEDAWCY.
Zmiana ww. listy nie stanowi zmiany Umowy.
ODBIORCA do czasu rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej, zachowuje prawo do wskazania innego
niż określonego w ust. 1 powyżej, Sprzedawcy rezerwowego, spośród podmiotów wskazanych na
liście, o której mowa w § 7 ust. 3 Umowy. Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie stanowi zmiany
Umowy, staje się ona jednak skuteczna od dnia doręczenia do SPRZEDAWCY pełnomocnictwa,
o którym mowa w ust. 6 poniżej.
W przypadku zaistnienia podstaw do rozpoczęcia sprzedaży rezerwowej i braku wskazania przez
ODBIORCĘ jako Sprzedawcy rezerwowego innego podmiotu niż SPRZEDAWCA, ODBIORCA
niniejszym upoważnia SPRZEDAWCĘ do zawarcia w imieniu i na rzecz ODBIORCY rezerwowej
umowy kompleksowej ze SPRZEDAWCĄ, zgodnej z warunkami Rezerwowej umowy kompleksowej
dostarczania paliwa gazowego oferowanej przez SPRZEDAWCĘ. Ograniczenia wynikającego
z art. 108 zdanie pierwsze k.c. nie stosuje się.
W celu umożliwienia SPRZEDAWCY zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej ze Sprzedawcą
rezerwowym, innym niż SPRZEDAWCA, ODBIORCA upoważni SPRZEDAWCĘ do zawarcia w imieniu
i na rzecz ODBIORCY rezerwowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, udzielając
pisemnego pełnomocnictwa ze wskazaniem wybranego Sprzedawcy rezerwowego.
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1.

2.

1.
2.

§8
Jeżeli jakiekolwiek poszczególne postanowienia Umowy, włącznie z którymkolwiek z jej
załączników lub aneksów, byłyby lub stałyby się nieważne lub bezskuteczne z powodu
niezgodności
z przepisami prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się podpisać
aneks do niniejszej Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel
gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowienia nieważnego lub
bezskutecznego.
§9
Wszelkie zmiany Umowy powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Postanowienie
to nie narusza odmiennych uregulowań Umowy lub Ogólnych warunków umowy.
Zmiana danych adresowych, siedziby, firmy lub formy organizacyjnej SPRZEDAWCY, lub danych
adresowych, siedziby, w tym adresu dla korespondencji, nazwy, firmy, formy organizacyjnej,
nazwy, imienia lub nazwiska ODBIORCY nie jest uznawana za zmianę Umowy lub Ogólnych
warunków umowy.
§ 10

1. Integralną część Umowy stanowią:
1.1. Ogólne warunki umowy (załącznik nr 1),
1.2. Zamówienie ilości Paliwa gazowego i Mocy umownej (załącznik nr 2),
1.3. Taryfa – publikowana na stronie internetowej SPRZEDAWCY – http://anco.pl oraz dostępna
w siedzibie SPRZEDAWCY (załącznik nr 3),
1.4. IRiESD - publikowana na stronie internetowej SPRZEDAWCY – http://anco.pl oraz dostępna
w siedzibie SPRZEDAWCY,
1.5. Zgoda na udostępnienie adresu poczty elektronicznej (załącznik nr 4).
2. Załącznik do Umowy stanowi dodatkowo Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(załącznik nr 5)3.
3. Załącznik do Umowy stanowi dodatkowo Pouczenie oraz wzór oświadczenia Odbiorcy JDG o
odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 6).4
4. ODBIORCA oświadcza, iż najpóźniej w chwili zawarcia niniejszej Umowy zaznajomił się lub bez
trudu mógł się zaznajomić z dokumentami wymienionymi w ustępach 1.1. 1.3., 1.4. oraz ust. 2 i 3
powyżej (jeżeli dotyczy).
5. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z Ogólnymi warunkami umowy
zastosowanie znajduje treść indywidualnych postanowień ustalonych w Umowie.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

SPRZEDAWCA

3
4

ODBIORCA

Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Dotyczy wyłącznie Odbiorcy JDG w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
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