Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy sprzedaży rezerwowej
Rozdział 1 – Definicje
Ogolne Warunki Umowy (OWU)

- niniejszy dokument;

Odbiorca - podmiot lub osoba, która kupuje od Sprzedawcy Paliwo gazowe na
podstawie Umowy;
Sprzedawca – EFENGAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Budowlanych 31/415, 80-298 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w
Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000556529, NIP: 5833179304, REGON: 361411456
kapitał zakładowy 45 000 złotych; posiadająca koncesję na obrót Paliwami
Gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr
OPG/336/26343/W/DRG/2016/TA ważna do dnia 20 czerwca 2029 roku.
Umowa - odpłatna umowa sprzedaży Paliwa gazowego, zawarta pomiędzy
Sprzedawcą a Odbiorcą, której niniejsze Ogólne Warunki Umowy stanowią
integralną cześć;
Awaria - zdarzenie niespodziewane, powodujące znaczną utratę technicznej
sprawności sieci gazowej (w tym dystrybucyjnej lub przyłączonych do niej sieci
czy urządzeń) lub poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub
środowiska lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń.
Cennik - każdorazowo zbiór cen jednostkowych (zł/MWh) stawek opłat
handlowych (netto) za Paliwo gazowe, zawierający ceny gwarantowane w okresie
w nim wskazanym i obowiązujący określonego w nim Odbiorcę;
Cennik Sprzedawcy - cennik Paliwa gazowego dostępny na stronie
www.efengaz.pl;
Doba gazowa - Okres od godziny 06:00 danego dnia do godziny 06:00 dnia
następnego.
IRiESD — obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
opracowana przez OSD i wprowadzona przez OSD do stosowania, oraz
zamieszczana na jego stronie internetowej; zgodnie z art. 9g ust. 12 Prawa
energetycznego — ww. Instrukcja stanowi integralną częśc Umowy.
Miesiąc umowny (gazowy) - dla Punktów poboru o mocy powyżej 110 kWh/h:
okres od godziny 6.00 pierwszego dnia biezącego miesiąca kalendarzowego do
godziny 6.00 pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
bezpośrednio po miesiącu biezącym, dla Punktów poboru o mocy do 110 kWh/h:
miesiąc kalendarzowy.
Minimalne ilości kontraktowe (MIK) – ilości, do których odbioru zobowiązany
jest odbiorca w każdym Miesiącu umownym.
Moc umowna - maksymalna ilość Paliwa Gazowego wyrażona w kWh/h, którą
Odbiorca może odebrac w ciągu godziny, ustalona w Umowie.
Nielegalny Pobor Paliwa Gazowego - pobór Paliwa Gazowego bez zawartej i
wiązącej umowy ze Sprzedawcą, z całkowitym albo częściowym pominięciem
Układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w Układ pomiarowy, mającą wpływ
na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ww. Układ pomiarowy.
OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) - przedsiębiorstwo energetyczne
posiadające koncesję na dystrybucję paliw gazowych, wyznaczone decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
Umowa o świadczenie usług dystrybucji - umowa zawarta z OSD, określająca
prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD na rzecz Odbiorcy
usług dystrybucji Paliwa gazowego;
Siła wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od
woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stale
lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności Stron; przejawami Siły Wyższej są w
szczególności: stan klęski żywiołowej, pozar, trzęsienie ziemi, huragan, wichura,
gwałtowne śnieżyce, powódź, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne,
akty sabotażu, akty terrorystyczne, blokady, strajki i inne skutki niepokojów
społecznych;
Dane pomiarowo-rozliczeniowe - dane o zużyciu paliwa gazowego
przekazywane Sprzedawcy przez OSD, na podstawie których następuje
rozliczenie Paliwa gazowego zużytego przez Odbiorcę w ramach Umowy;
Paliwo gazowe (Gaz) - gaz ziemny wysokometanowy grupy E.
Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne
(Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.).
Układ pomiarowo - rozliczeniowy - liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub
pomiarowo - rozliczeniowe, a także układy połączeń miedzy nimi, służące
bezpośrednio lub pośrednio do pomiaru Paliwa gazowego i rozliczeń za Paliwo
gazowe;

Tytuł prawny - rzeczowy, obligacyjny lub oparty na innej podstawie stosunek
prawny, z którego wynika uprawnienie do korzystania w imieniu własnym z
obiektu, w szczególności tytuł prawny stanowi: własnośc, uzytkowanie
wieczyste, uzytkowanie, dzierzawa, najem, spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu;
PPG (Punkt Poboru Gazu) – punkt poboru, do którego dostarczane jest Paliwo
gazowe, wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy;
Grupa taryfowa - grupa taryfowa, do której Odbiorca przypisany jest przez
OSD zgodnie z taryfą dotyczącą świadczenia usług dystrybucji.
Dzien roboczy - kazdy z dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
Okres rozliczeniowy - okres pomiędzy odczytami rozliczeniowymi urządzeń do
pomiaru Paliwa gazowego, dokonanymi przez OSD.
Ustawa o podatku akcyzowym - ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 Nr 3, poz. 11 ze zm.).
Pozostałe wyrazenia, niezdefiniowane powyzej, posiadają znaczenie nadane im w
Taryfie, IRiESD oraz w Prawie Energetycznym.
Rozdział 2 – Warunki sprzedazy Paliwa gazowego
1. Okres obowiązywania cen Paliwa gazowego sprzedawanego w związku z
zawartą Umową jest określony w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Odbiorca ma prawo zgłosić Sprzedawcy zmianę zamówionej ilości Paliwa
Gazowego w odniesieniu do jednego lub kilku Miesięcy gazowych, najpóźniej na
25 dni przed pierwszym dniem Miesiąca gazowego, którego zmian a ma
dotyczyć.
3. Zmiana wielkości zamówionej ilości Paliwa Gazowego oraz Mocy umownej
na zasadach zgodnych z IRIESD nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
podpisania aneksu.
4. Odbiorca zobowiązany jest do odbioru Minimalnych ilości kontraktowych
zamówionego paliwa gazowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
Umowy.
5. Jezeli Odbiorca, niezaleznie od przyczyny, nie odbierze w okresie
obowiązywania Umowy MIK ustalonych zgodnie z ustępem powyzej,
zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kary umownej za kazdą 1 kWh
Paliwa gazowego, stanowiącą iloczyn róznicy między MIK a ilością faktycznie
odebraną oraz ceny za Paliwo gazowe zgodnie z obowiązującym Cennikiem
Sprzedawcy.
6. W przypadku, gdy moc zamówiona dla danego PPG wynikająca z treści
załącznika nr 1 do Umowy przekracza 4580 kWh/h, Odbiorca zapewni
przekazywanie informacji o dziennym zapotrzebowaniu w zakresie Paliwa
gazowego dla danego PPG, nie później niz do godziny 11:00 doby poprzedzającej
Dobę gazową, której dotyczy zapotrzebowanie. W przypadku niedostarczenia
informacji o zapotrzebowaniu, Sprzedawca uzna za wazne ostatnie niezerowe
zapotrzebowanie, a w przypadku jego braku –proporcjonalnie zuzycie
zadeklarowane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
7. W przypadku gdy dla pojedynczego PPG Odbiorca ma zawartą więcej niz
jedną umowę sprzedazy lub umowę kompleksową sprzedazy Paliwa gazowego,
Odbiorca zobowiązuje się do zamawiania Paliwa gazowego na kazdą Dobę
gazową w okresie rozliczeniowym oraz do odbierania w kazdej Dobie gazowej
okresu rozliczeniowego Paliwa gazowego zgodnie z zamówieniem złozonym
Sprzedawcy (Alokacje muszą byc równe Nominacjom). Jezeli Odbiorca nie
wywiąze się z niniejszego obowiązku, Sprzedawca ma prawo naliczyć karę
umowną stanowiącą iloczyn różnicy między ilością zamówioną a ilością
faktycznie odebraną w każdej Dobie gazowej okresu rozliczeniowego oraz ceny
za Paliwo gazowe zgodnie z obowiązującym Cennikiem Sprzedawcy.
8. Po upływie okresu obowiązywania Umowy wskazanego w par. 3 ust. 2
Umowy Odbiorca będzie rozliczany zgodnie z aktualnie obowiązującym
Cennikiem Sprzedawcy.
9. Cennik Sprzedawcy staje się wiążący dla Odbiorcy od dnia jego publikacji na
stronie www.efengaz.pl, przy czym jego publikacja będzie mieć miejsce
minimum 7 dni przed dniem jego wejścia w życie. Dodatkowo Odbiorca zostanie
poinformowany o publikacji Cennika Sprzedawcy wraz z pierwszą fakturą po
zakończeniu obowiązywania poprzedniego Cennika Sprzedawcy.
10.
Cena Paliwa gazowego określona w Cenniku oraz w Cenniku Sprzedawcy
zawiera aktualne na dany dzień koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej
albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z przepisów prawa. Do ceny
zostanie doliczony podatek akcyzowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

EFENGAZ Sp. z o. o., ul Budowlanych 31/415, 80-298 Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gdańsku, KRS 0000556529 NIP 5833179304, REGON 361411456, www.efengaz.pl
Strona 1

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy sprzedaży rezerwowej
11. Z zastrzezeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu oraz innych
postanowień Umowy oraz OWU, cena netto za jedną MWh Paliwa gazowego
zostaje określona przez Strony w Załączniku nr 1 do umowy i Cenniku. Strony
zgodnie postanawiają, ze w przypadku: (1) zmian obowiązujących przepisów
dotyczących podatku akcyzowego, (2) zmian przepisów przewidujących
obowiązek uzyskiwania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
obrotem paliwami gazowymi i przedstawiania do umorzenia innego jeszcze
rodzaju lub rodzajów świadectw lub (3) istotnego odchylenia od standardowego
profilu zuzycia paliwa gazowego lub (4) istotnej zmianie warunków rynkowych,
cena sprzedazy paliwa gazowego ulegnie zwiększeniu o kwotę równą sumie
kosztów z powyzszych tytułów. Zmiana ceny spowodowana opisanymi
okolicznościami obowiązywac będzie od chwili zajścia powyzej wymienionych
zmian, a w razie ich wejścia w zycie w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego
naleznośc Sprzedawcy za Paliwo gazowe sprzedane w danym Okresie
Rozliczeniowym obliczone zostanie przy uwzględnieniu ilości Paliwa gazowego
dostarczonej przed wejściem w zycie zmian oraz ilości Paliwa gazowego
dostarczonego po wejściu w zycie tych zmian.
Rozdział 3 – Zobowiązania Sprzedawcy
1. Sprzedawca zobowiązuje się do:
a. sprzedazy Paliwa gazowego oraz bilansowania handlowego Paliwa gazowego
pobranego przez Odbiorcę;
b. pobierania opłat za sprzedaz Paliwa gazowego, opłąty abonamentowej oraz
pozostałych opłat zgodnie z Umową, Taryfą, taryfą OSD, IRIESP i IRIESD oraz
obowiązującymi przepisami;
c. przyjmowania od Odbiorcy zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania
Paliwa gazowego;
d. udzielania Odbiorcy, na jego ządanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania Paliwa Gazowego przerwanego z powodu Awarii;
e. nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych
taryf;
f. rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i
udzielanie odpowiedzi, nie później niz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
złozenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
Za parametry techniczne i standardy jakościowe dostarczanej Paliwa gazowego
odpowiada OSD wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.
Rozdział 4 – Zobowiązania Odbiorcy
Odbiorca ma obowiązek:
1. odbioru Paliwa gazowego w Punkcie Odbioru zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i warunkami określonymi w Umowie i niniejszym OWU;
2. terminowego regulowania wszelkich nalezności związanych z realizacją
Umowy;
3. poinformowania Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
pisemnie o zmianach danych Odbiorcy, w szczególności zmianie adresu
korespondencyjnego i adresu e-mail, na który dostarczane są faktury oraz
pozostałe korespondencja, pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną
pod znanym Sprzedawcy adresem;
4. niezwłocznego, pisemnego poinformowania Sprzedawcę o wszelkich innych
zmianach, niz wyzej wymienione, lub o posiadanych informacjach, mających
wpływ na funkcjonowanie Umowy;
5. zapewnienia upowaznionym przedstawicielom OSD lub Sprzedawcy dostępu
do Układu Pomiarowego oraz instalacji gazowej w celu kontroli przestrzegania
przez Odbiorcę postanowień Umowy, prawidłowości rozliczeń oraz
dokonywania odczytów na zlecenie Sprzedawcy;
6. zapewnienia upowaznionym przedstawicielom OSD dostępu do Układu
Pomiarowego, urządzeń do telemetrycznego przekazywania danych i elementów
sieci gazowej znajdujących się na terenie Odbiorcy w celu wykonania
niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających;
7. umozliwienia upowaznionym przedstawicielom OSD zdemontowania
zainstalowanego u Odbiorcy Układu Pomiarowego, w przypadku wstrzymania
dostarczania Paliwa Gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania, z
jakiejkolwiek przyczyny Umowy, a takze jego wydania przedstawicielom OSD,
jezeli Układ Pomiarowy nie stanowi własności Odbiorcy;
8. poniesienia kosztów sprawdzenia prawidłowości działania Układu
Pomiarowego zainstalowanego u Odbiorcy oraz kosztów badania

laboratoryjnego Układu Pomiarowego, w tym jego demontazu oraz montazu w
przypadku, kiedy w wyniku badania laboratoryjnego przeprowadzonego na
ządanie Odbiorcy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu Układu
Pomiarowego;
9. poniesienia kosztów sprawdzenia, jakości dostarczanego Paliwa gazowego w
przypadku, gdy na ządanie Odbiorcy, Sprzedawca zleci niezaleznemu
laboratorium badawczemu sprawdzenie, jakości dostarczanego Paliwa
gazowego, a przeprowadzone badania nie potwierdzą zastrzezeń Odbiorcy;
10. zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Układu Pomiarowego
wskazującego wielkośc poboru Paliwa gazowego u Odbiorcy i układu redukcji
Paliwa gazowego, niedokonywania w nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem
włącznie), utrzymania w nalezytym stanie technicznym szafki przeznaczonej na
te urządzenia oraz pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z ich
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, chyba, ze nastąpiło to z przyczyn, za które
Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności;
11. zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkich
plomb znajdujących się na lub przy Układzie Pomiarowym, a takze innych
plomb załozonych przez producenta Układu Pomiarowego, Sprzedawcę lub inny
uprawniony organ;
12. niezwłocznego informowania OSD oraz Sprzedawcy o zauwazonych wadach
lub usterkach Układu Pomiarowego, a takze o stwierdzonych przerwach i
zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze Paliwa Gazowego.
13 nieprzekraczania Mocy Umownej określonej w załączniku nr 1 do niniejszej
Umowy, a w razie jej przekroczenia poniesienia odpowiedzialności na zasadach
określonych w IRiESD oraz Taryfie OSD;
Rozdział 5 – Rozliczenia
1.
Odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych („dane pomiaroworozliczeniowe”) są dokonywane przez OSD. Rozliczenie sprzedanego Paliwa
gazowego odbywa się na podstawie odczytów przekazanych z OSD.
2. Sprzedawca pobiera miesięcznie nalezności za Paliwo gazowe w oparciu o
faktury szacunkowe, wyznaczone na podstawie przekazanej deklaracji w
Załączniku Nr 1 i/lub danych rzeczywistych z odczytów przekazanych przez OSD
w zdefiniowanym okresie rozliczeniowym dla kazdego PPG, w zalezności od
grupy taryfowej wykorzystywanej przez Odbiorcę. Sprzedawca zastrzega sobie
prawo zmiany szacunków zadeklarowanych przez Odbiorcę w oparciu o dane
otrzymane z OSD. Równocześnie Odbiorca ma prawo skorzystania z samoodczytu,
na podstawie którego Sprzedawca przygotuje rozliczenie szacunkowe. Odbiorca
zobowiązany jest przekazac Sprzedawcy stosowne, poprawne dane w terminie do
ostatniego dnia danego miesiąca, podając stan licznika na koniec miesiąca. W
przypadku nie przekazania powyzszego zgłoszenia w przewidzianym terminie
nastąpi rozliczenie szacunkowe Odbiorcy w oparciu o deklarację zuzycia. W
przypadku odchylenia stanu zuzycia deklarowanego od stanu rzeczywistego o
więcej niz 20% Odbiorca traci mozliwośc podawania stanu licznika, a Sprzedawca
przygotuje rozliczenie szacunkowe w oparciu o deklaracje zuzycia Paliwa
gazowego, otrzymanej od Odbiorcy przy podpisaniu umowy, bądź tez w oparciu o
dane odczytu rzeczywistego dokonane przez właściwego OSD.
3. Rozliczenia za sprzedaz Paliwa gazowego Sprzedawca przeprowadza
w okresach rozliczeniowych zgodnych z odczytami wskazanymi w
Grupie taryfowej.
4. Faktury, o których mowa w ust. 2 powyzej, Sprzedawca wystawia: a) do
piętnastego dnia miesiąca za następny miesiąc kalendarzowy – dla PPG, dla
których rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło w miesiącach poprzedzających
datę wystawienia faktury; b) pierwszego dnia miesiąca – dla PPG, dla których
rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpiło w miesiącu wystawienia faktury. Faktury
rozliczeniowe, o których mowa w ust. 3 powyzej, Sprzedawca wystawia pomiędzy
trzecim a piętnastym dniem po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Sprzedawca
poza uprawnieniami wynikającymi z ust. 3 jest uprawniony do stosowania
rozliczeń szacunkowych w przypadku, gdy za dany okres rozliczeniowy nie zostały
przekazane dane pomiarowo-rozliczeniowe lub dane pomiarowo-rozliczeniowe
zostały przekazane w terminie uniemozliwiającym wystawienie faktury za ten
okres, lub gdy przekazane dane pomiarowo-rozliczeniowe nie pokrywają się z
okresem rozliczeniowym wskazanym w ust. 2.
5. Strony Umowy mogą określic inny okres rozliczeniowy niz wskazany w ust. 2.
6. W razie powstania zaległości w płatnościach Sprzedawca moze rozliczyc
dokonane przez Odbiorcę wpłaty pienięzne w pierwszej kolejności na poczet
odsetek od płatności uregulowanych z opóźnieniem, a następnie na poczet
najdawniej wymagalnej płatności. Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się
datę wpływu nalezności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
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7. Złozenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od terminowego uregulowania
płatności.
8. W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek ze Stron i potwierdzenia przez
OSD nieprawidłowego działania układu pomiarowo-rozliczeniowego bądź
błędnego rozliczenia, które spowodowały zawyzenie lub zanizenie nalezności,
Sprzedawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur.
9. W przypadku powstania nadpłaty w rozliczeniu za pobrane Paliwo gazowe,
nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najblizszy okres
rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zaząda jej zwrotu.
10.Sprzedawca ma prawo domagac się od Odbiorcy zwrotu kosztów
prowadzonej windykacji na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 8
marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 403) o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych.
11.Sprzedawca moze zaządac, aby OSD wstrzymał dostarczanie Paliwa
gazowego Odbiorcy, jezeli ten zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe i/lub
nie zapłaci odsetek wskazanych w nocie obciązeniowej, co najmniej przez okres
7 dni po upływie terminu płatności.
12.Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego nie jest równoznaczne z
rozwiązaniem Umowy.

5. Na wniosek Odbiorcy, w przypadku zakończenia przez Odbiorcę działalności
i po przedstawieniu przez Odbiorcę urzędowych dokumentów, potwierdzających
zaistniałe zdarzenie, z którego wynika zakończenie działalności, Umowa moze
ulec rozwiązaniu za porozumieniem Stron, w terminie uzgodnionym przez
Strony.
6. Sprzedawca dopuszcza rozwiązanie Umowy po przekazaniu obiektu nowemu
uzytkownikowi i dostarczeniu Sprzedawcy protokołu zdawczo-odbiorczego z
podanymi wskazaniami układu pomiarowo-rozliczeniowego. Rozwiązanie
Umowy następuje z chwilą podpisania przez Sprzedawcę umowy sprzedazy
Paliwa gazowego z nowym uzytkownikiem lub dokumentu cesji na formularzu
dostarczonym przez Sprzedawcę. Do chwili podpisania nowej umowy, Odbiorca
będzie obciązany naleznościami wynikającymi z Umowy.
7. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku: a. określonym w Rozdziale 5 pkt 11 OWU - z
chwilą, w której będzie uprawniony do ządania wstrzymania dostarczania Paliwa
gazowego; b. wygaśnięcia umowy o świadczenie usług dystrybucji Paliwa
gazowego, o której mowa w Rozdziale 1 OWU; c. odwołania pełnomocnictwa
udzielonego wraz zawarciem Umowy;
8. Rozwiązanie Umowy dla danego PPG nie stanowi rozwiązania całej Umowy

13. Wznowienie dostaw Paliwa gazowego skutkuje obciązeniem Odbiorcy opłatą
w wysokości 400 zł netto.
14.W przypadku powstania zaległości w płatnościach przekraczających 7 dni,
Sprzedawca moze zaządac od Odbiorcy zabezpieczenia płatności przyszłych
nalezności w formie depozytu pienięznego na rachunku bankowym Sprzedawcy
lub nieodwołalnej, płatnej na pierwsze ządanie gwarancji bankowej równej
nalezności za Paliwo gazowe z trzech ostatnich Okresów Rozliczeniowych.
Niewykonanie obowiązku zabezpieczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia
ządania w tym zakresie, upowaznia Sprzedawcę do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, chyba ze Odbiorca zapłacił wszystkie zaległe
nalezności wraz z odsetkami. Wszystkie koszty ustanowienia, utrzymania i
zwolnienia zabezpieczenia obciązają w całości Odbiorcę.
15.Sprzedawca ma prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków
wynikających z niniejszych OWU oraz z Umowy na osoby trzecie, w tym do
dokonania cesji wszelkich wierzytelności względem Odbiorcy. Sprzedawca
zobowiązuje się, w takim przypadku, do przesłania zawiadomienia o tym fakcie
do Odbiorcy drogą pocztową lub elektroniczną na adres Odbiorcy wskazany w
Umowie.
16.Odbiorcę obowiązuje określony na fakturze termin płatności liczony od daty
wystawienia faktury.
Rozdział 6 – Okres obowiązywania umowy
1. Umowa moze byc wypowiedziana przez kazdą ze stron pisemnie, pod
rygorem niewazności, z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem
rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Umowa moze zostac rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem
natychmiastowym na podstawie oświadczenia złozonego w formie pisemnej pod
rygorem niewazności, w przypadku, gdy:

Rozdział 7 – Postanowienia koncowe
1. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego przekazywania sobie wzajemnie
informacji, które mogą miec znaczenie dla realizacji Umowy. Odbiorca nie ma
prawa do przeniesienia praw wynikających z Umowy na osoby trzecie w formie
innej niz opisana w rozdz. 6 ust. 7 powyzej. O ile Umowa nie stanowi wyraźnie
inaczej, informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy nie mogą byc
przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny
sposób dla celów innych niz realizacja obowiązków lub uprawnień wynikających
z Umowy, w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie po jej wygaśnięciu
lub rozwiązaniu. Powyzsze zobowiązanie nie dotyczy informacji
przekazywanych przez Strony podmiotom z ich grupy kapitałowej oraz
profesjonalnym doradcom Stron.
2. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji Umowy lub
z niej wynikającego, Strony dołozą starań w celu rozwiązania go w drodze
negocjacji.
3. W razie nierozstrzygnięcia sporu w powyzszy sposób w ciągu 30 dni, będzie
on rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy,
chyba ze sprawy sporne wynikające z Umowy będą nalezec do właściwości
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
4. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w treści Umowy lub OWU, zmiany
postanowień Umowy mogą byc dokonane wyłącznie w formie pisemnego
aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewazności. Oświadczenie
o rozwiązaniu Umowy lub odstąpieniu od niej, jak równiez jakiekolwiek inne
oświadczenie zmierzające do ustania stosunku zobowiązaniowego wynikającego
z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazności.

a. Odbiorca narusza postanowienia niniejszej Umowy, pomimo bezskutecznego
upływu terminu wyznaczonego mu przez Sprzedawcę do zaniechania takich
naruszeń, nie krótszego jednakze niz 7 dni;
b. zostanie wniesiony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację
majątku Odbiorcy;
c. koncesja Sprzedawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu Paliwami
Gazowymi zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia
w mozliwości wykonania przez Sprzedawcę postanowień Umowy;
d. Odbiorca nie wniesie wymaganego zabezpiczenia Umowy;
e. Odbiorca zalega z zapłatą za dostarczone Paliwo Gazowe o więcej niz 7 dni po
upływie terminu płatności, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty.
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