
           
 

 
 

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA GAZU ZIEMNEGO 
dla Odbiorcy pobierającego Gaz z sieci dystrybucyjnej w ilości do 110 kWh/h 

nr 2018/D/0634/1 
          (dalej Umowa) 

 

zawarta w dniu  ………………                          , pomiędzy: 

Sprzedawcą: HADEX-GAZ ZIEMNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wichrowej 22, 60-449 
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548691, o numerze NIP: 7811908079 i numerze REGON: 
361043840, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000 złotych (dalej HADEX-GAZ ZIEMNY), 
 
reprezentowanym przez: 

                               ……                         
 
a Odbiorcą: 
 

imię i nazwisko:   ………………………………………………………………….. 
PESEL:                                                ………………………………………………  ……………….. 
adres zamieszkania:  ………………………… ……………………………………….. 
telefon:      ………………………… ……………………………………….. 
(dalej Odbiorca), 
 
zwanymi łącznie Stronami. 
 
 
§ 1  Przedmiot Umowy kompleksowej. Miejsce dostaw 
1. Przedmiotem Umowy kompleksowej (dalej Umowa) jest świadczenie przez HADEX-GAZ ZIEMNY usługi kompleksowej 

polegającej na sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego grupy E o parametrach odpowiadających przepisom prawa 
energetycznego i wydanych na jego podstawie aktów prawnych (dalej Gaz) oraz zapewnieniu dystrybucji Gazu do Obiektu 

Odbiorcy na adres:   ……………………………                                                                                                                , 
nr punktu poboru                                                                (dalej Obiekt), jak również ustalenie praw i obowiązków Stron 
oraz zasad odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków Umowy. 

2. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionego Obiektu. 
3. Usługę dystrybucji Gazu do instalacji znajdującej się w Obiekcie, o którym mowa w § 1.1 Umowy będzie wykonywał Operator 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD) (dalej Operator). 
4. HADEX-GAZ ZIEMNY oświadcza, iż posiada ważną umowę ramową zawartą z Operatorem, która umożliwia mu sprzedaż Gazu 

za pomocą gazociągów dystrybucyjnych należących do Operatora. 
5. Dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy Operatorem jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu z siedzibą 

w Poznaniu przy ul. Grobla 15 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374001, NIP: 525 24 96 411, 
Regon: 142739519. 

6. Własność Gazu przechodzi na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na wyjściu z Układu pomiarowego. 
7. Układ pomiarowy składa się z gazomierza, który stanowi własność Operatora. 
 
§ 2 Grupa taryfowa. Czas obowiązywania umowy. Cena 
1. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony. W przypadku gdy Odbiorcą jest Konsument, a Umowa została 

zawarta poza siedzibą HADEX-GAZ ZIEMNY, Odbiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, 
składając do HADEX-GAZ ZIEMNY pisemne oświadczenie. 

2. W dniu zawarcia Umowy Odbiorca zakwalifikowany jest do grupy taryfowej: W-2.1 . Cena wynikająca z grupy taryfowej jest 
ceną maksymalną, w przypadku jeśli nie podjęte zostały inne ustalenia cenowe. W przypadku podjęcia ustaleń co do ceny 
zgodnie z § 2.4, wskazana w nim cena jest ceną stałą w całym okresie obowiązywania Umowy wskazanym w § 2.3 Umowy.  

3. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia:                      do dnia:                      Okres ten stanowi Okres dostaw. 
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4. Strony ustalają, iż w okresie obowiązywania niniejszej Umowy stała cena paliwa gazowego wynosi: 
-                    [gr/kWh] netto bez podatku akcyzowego  
-                     [gr/kWh] netto  z podatkiem akcyzowym (art. 89 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym 
(Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11, ze zm.)).  
Wysokość opłaty abonamentowej wynosi:                      zł netto miesięcznie. 

5. Opłaty z tytułu dystrybucji Gazu będą naliczane zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.  
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę w okresie obowiązywania Umowy o jakim mowa w § 2.3 lub 

wypowiedzenia Umowy w tym okresie przez HADEX-GAZ ZIEMNY z winy Odbiorcy obowiązany jest on do zapłaty kary umownej 
w wysokości: 
- dla grup taryfowych, których nazwa zaczyna się na W-1 - 20 PLN za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym Umowa nie 
obowiązywała, 
- dla grup taryfowych, których nazwa zaczyna się na W-2 - 50 PLN za każdy miesiąc jak wyżej, 
- dla grup taryfowych, których nazwa zaczyna się na W-3 - 150 PLN za każdy miesiąc jak wyżej, 
- dla grup taryfowych, których nazwa zaczyna się na W-4 - 1% wartości Gazu  zadeklarowanego dla całego okresu 
obowiązywania Umowy za każdy miesiąc jak wyżej ale nie mniej niż 500 PLN za każdy miesiąc jak wyżej. Cena Gazu wynikać 
będzie z Taryfy HADEX-GAZ ZIEMNY obowiązującej na dzień rozwiązania Umowy, a w przypadku zniesienia obowiązku 
taryfowego cena wynikająca z ostatniej obowiązującej Taryfy HADEX-GAZ ZIEMNY. 
Kary umownej dla grupy taryfowej W-4 nie stosuje się, gdy Odbiorca odbierze całą ilość gazu zadeklarowanego w § 2.5 Umowy. 

7. Strony ustalają, iż zapisy niniejszego paragrafu, a w szczególności § 2.6 Umowy mają charakter kosztów i odszkodowań w 

rozumieniu art. 4j ust. 3a Ustawy Prawo energetyczne. 

§ 3 Rozliczenia 
1. Strony ustalają okres rozliczeniowy wynikający z grupy taryfowej, do której zakwalifikowany został Odbiorca zgodnie z 

postanowieniami Taryfy HADEX-GAZ ZIEMNY. W przypadku Odbiorców, których okres rozliczeniowy jest dłuższy niż 2 miesiące 
pobierane będą opłaty na podstawie prognozowanego zużycia. Zasady związane z prognozą zużycia oraz jej rozliczeniem 
reguluje Taryfa HADEX-GAZ ZIEMNY. Rozliczenia rzeczywiste dokonywane będą w oparciu o dane przekazane przez Operatora 
w miesiącach, w jakich Operator dokonuje odczytów dla danego Układu pomiarowego.  

2. Rozliczenie ilości dostarczonego Gazu odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego. W 
przypadku braku możliwości odczytu rzeczywistego zasady rozliczeń regulują Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej 
Dostarczania Gazu Ziemnego (dalej OWU) oraz Taryfa Operatora.  

3. Odbiorca zapewnia upoważnionym przedstawicielom HADEX-GAZ ZIEMNY lub Operatora w granicach użytkowanej 
nieruchomości, w każdym czasie swobodny dostęp do Układu pomiarowego celem dokonania jego odczytu oraz kontroli 
prawidłowości wykonywania obowiązków Odbiorcy wynikających z Umowy. 

4. Odbiorca zobowiązuje się regulować należności przewidziane w Umowie przelewem (z zastrzeżeniem § 3.5 Umowy) na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze lub w innym dokumencie księgowym wystawionym przez HADEX-GAZ ZIEMNY, w 
terminie wskazanym w tym dokumencie. HADEX-GAZ ZIEMNY zobowiązuje się natomiast doręczyć dokument co najmniej 7 
dni przed terminem płatności.  

5. Gdy Odbiorcą jest Konsument, może on dokonywać płatności za faktury wystawione przez HADEX-GAZ ZIEMNY także w innej 
formie niż przelew bankowy. 

6. Odbiorca może zgodzić się na wystawianie i przesyłanie faktur przez HADEX-GAZ ZIEMNY w formie elektronicznej zgodnie z 
ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5. 

7. Jeżeli ustalony termin płatności przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, ulega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. 
8. Za dzień uregulowania należności uznaje się dzień uznania należności na rachunku bankowym HADEX-GAZ ZIEMNY. Odbiorca 

ma możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującą Taryfą na stronie internetowej www.HADEX-GAZ ZIEMNY.pl oraz w 
siedzibie HADEX-GAZ ZIEMNY. 

9. Wszystkie płatności Odbiorcy zaliczane będą na poczet najdawniej wymagalnych należności HADEX-GAZ ZIEMNY, a w ich 
zakresie w następującej kolejności na koszty windykacji, ewentualne odsetki, inne należności uboczne oraz świadczenie główne.   

10. Jeśli po stronie Odbiorcy występuje więcej niż jeden podmiot, ich odpowiedzialność wobec HADEX-GAZ ZIEMNY jest solidarna.  
 
§ 4 Zawarcie i rozwiązanie Umowy 
1. Strony zgodnie postanawiają, że dostarczenie Gazu i naliczenie cen i stawek opłat rozpocznie się w dniu wskazanym w § 2.3 

Umowy, pod warunkiem potwierdzenia tej daty przez Operatora. W momencie podpisania niniejszej Umowy Odbiorca 
zobowiązany jest udzielić HADEX-GAZ ZIEMNY wszelkich pełnomocnictw oraz informacji umożliwiających wypowiedzenie 
dotychczasowej umowy sprzedaży i dostarczania Gazu w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostarczania Gazu zgodnie z 
niniejszym ustępem lub złożyć oświadczenie o skutecznym wypowiedzeniu umowy w terminie umożliwiającym rozpoczęcie 
dostarczania Gazu zgodnie z niniejszym ustępem.  

2. W przypadku kiedy Operator określi inny termin niż wskazany powyżej, dostarczanie Gazu rozpocznie się w dniu wskazanym 
przez Operatora. 

3. W przypadku gdy z winy Odbiorcy rozpoczęcie sprzedaży Gazu nie będzie możliwe w dniu wskazanym w ust. 1, zobowiązany 
jest on do pokrycia wszelkich szkód jakie powstały z tego tytułu po stronie HADEX-GAZ ZIEMNY. Zapis niniejszego ustępu 
znajduje zastosowanie tylko do Odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej zaczynającej się na W-4. 

4. Za początek odbioru Gazu przyjmuje się stan licznika wynikający z odczytu gazomierza dokonanego przez Operatora lub 
według szacunków dokonanych przez Operatora zgodnie z postanowieniami każdorazowo obowiązującej Instrukcji lub Taryfy 
Operatora. 
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5. W przypadku częściowej zmiany sprzedawcy § 5.1 do 5.4 Umowy stosuje się odpowiednio.  
6. Umowa po upływie czasu o jakim mowa w § 2.3 Umowy przekształca się w umowę na czas nieoznaczony, chyba że Odbiorca 

oświadczy w formie pisemnej wobec HADEX-GAZ ZIEMNY co najmniej na 1 miesiąc przed zakończeniem okresu wynikającego 
z § 2.3 Umowy, iż nie jest zainteresowany przedłużeniem Umowy.   

7. Odbiorca po upływie okresu wynikającego z § 2.3 Umowy może, bez ponoszenia kosztów, wypowiedzieć Umowę z 1-
miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca, składając do HADEX-GAZ ZIEMNY pisemne oświadczenie.  

 
§ 5 Załączniki 
1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Dostarczania Gazu Ziemnego (OWU), 
b) Załącznik nr 2 Taryfa HADEX-GAZ ZIEMNY dla Gazu ziemnego wysokometanowego,  
c) Załącznik nr 3 Pełnomocnictwo do zmiany sprzedawcy Gazu, 
d) Załącznik nr 4 Oświadczenie o celu zakupu Gazu, 
e) Załącznik nr 5 Sposób dostarczania faktur. 

2. Odbiorca potwierdza, iż przed zawarciem Umowy otrzymał od HADEX-GAZ ZIEMNY dokumenty, o których mowa w § 5.1.a) do 
§ 5.1.b) powyżej. Ponadto Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią OWU i w pełni je akceptuje. 

3. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami OWU, rozstrzyga treść postanowień zapisanych 
w Umowie. Postanowienia każdorazowo obowiązującej Taryfy znajdują zastosowanie, gdy wynika to z postanowień Umowy 
lub OWU, lub gdy ani Umowa, ani OWU nie regulują danej kwestii.  

 
§ 6 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą w szczególności następujące akty prawne: ustawa z dnia 

23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.) oraz ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 
U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.  

2. Rozpoczęte dużymi literami pojęcia użyte w Umowie i niezdefiniowane w niej mają znaczenie nadane im w OWU. 
3. Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy regulują postanowienia OWU. 
4. Spory powstałe na tle wykonania Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby HADEX-

GAZ ZIEMNY.  
5. Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile 

postanowienia OWU nie stanowią inaczej. 
6. Strony zobowiązane są do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o zmianie swoich danych zawartych w Umowie. 
7. Wszelkie oświadczenia Stron składane będą na adresy wskazane w nagłówku Umowy lub na inny adres do korespondencji (jeśli 

taki został podany przez Stronę Umowy). Strona, której adres uległ zmianie, zobowiązana jest poinformować o tym drugą 
Stronę pod rygorem skuteczności doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres. 

8. Zapłata jakichkolwiek kwot należnych HADEX-GAZ ZIEMNY na podstawie Umowy przez potrącenie jest wyłączona. 
9. Zapłata jakichkolwiek kar umownych zastrzeżonych w Umowie lub OWU na rzecz HADEX-GAZ ZIEMNY nie wyłącza prawa do 

dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary. 
10. Odbiorca oświadcza, że został poinformowany iż: 

- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony danych osobowych, administratorem jego danych osobowych jest HADEX-GAZ ZIEMNY; ponadto w zakresie 
niezbędnym do realizacji dostarczania Gazu, w szczególności w zakresie kontroli zużycia, prawidłowości działania Układów 
pomiarowych oraz odczytu urządzeń pomiarowych dane będą gromadzone i przetwarzane przez Operatora o jakim mowa w 
§ 1.5 Umowy;   
- dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy (w tym dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy); 
- dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 
wynikających z tej Umowy; 
- przysługuje mu prawo do żądania od HADEX-GAZ ZIEMNY dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, a 
także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
prawo do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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