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UMOWA kompleksowa – sprzedaży i świadczenia usług dystrybucji gazu koksowniczego  
 

Nr ……………………………………………. 
 
W dniu ……………………. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. z 
siedzibą w 47-225 Kędzierzyn – Koźle, ul. Szkolna 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000056798; NIP: 7491797766; REGON: 53140753200000; Kapitał 
zakładowy: 12.612.300,00 zł, zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez: 
 

1. Andrzej Sebastian Brzoza – Prezes Zarządu 
2. Sławomir Marek Jasienkiewicz – Członek Zarządu 

 
a 
 
…………………………….. z siedziba w …………………….. ul. ………………………. wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
………………………………………………………………………… Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem ……………………………….; NIP: ……………………..; REGON: ……………………………….; 
Kapitał zakładowy: …………………………………, zwana dalej Odbiorcą, reprezentowaną przez: 
 

1. …………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………. 

 
(Dostawca i Odbiorca są w dalszej części umowy zwani „Stronami”) 
 
zawarto umowę następującej treści: 
 

 § 1. 
 

 Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji gazu 
koksowniczego, które odbywać się będzie w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy, w tym 
stanowiących jej integralną część: Ogólnych warunków umowy oraz IRiESD. Ponadto świadczenie usług 
dystrybucji gazu koksowniczego odbywać się będzie w oparciu o postanowienia Taryfy dla gazu 
koksowniczego Dostawcy, oraz w oparciu o przepisy prawa ogólnie obowiązujące w tym zakresie, a w 
szczególności przepisy ustawy – Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
 

§ 2. 
 

 Interpretacja pojęć zawartych w niniejszej umowie, w tym Ogólnych warunkach umowy powinna być 
dokonywana zgodnie z definicjami tych pojęć zawartymi w IRiESD oraz ustawie – Prawo energetyczne 
oraz aktach wykonawczych do tej ustawy oraz zgodnie z definicjami określonym w Ogólnych warunkach 
umowy. 
 

§ 3. 
 

 Dostawca oświadcza, że spełnia wymagane przez prawo warunki pozwalające na obrót oraz 
dystrybucję paliwami gazowymi, a w szczególności, iż posiada koncesje na obrót i dystrybucję paliw 
gazowych. Dostawca oświadcza, iż na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został 
wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego. 
 

§ 4. 
 

Odbiorca zostaje zakwalifikowany, zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie dla gazu koksowniczego, do 
grupy taryfowej…………... Odbiorca w trakcie obowiązywania umowy będzie kwalifikowany do właściwej 
grupy taryfowej zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie dla gazu koksowniczego. Zmiana grupy 
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taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie dla gazu koksowniczego, nie stanowi zmiany w 
umowie.  
 

 § 5. 
 

1. Gaz koksowniczy będzie dostarczany do następującego miejsca dostarczania 
……………………………………………………………………..   (dalej: "miejsce dostarczania"), które 
to miejsce stanowi punkt wyjścia z systemu dystrybucyjnego Dostawcy. Miejsce to stanowi punkt 
zdawczo-odbiorczy i wyznacza granicę eksploatacji pomiędzy siecią Dostawcy, a instalacją Odbiorcy 
oraz jest granicą obowiązków Dostawcy i Odbiorcy w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontów. 
Odbiorca posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (budynków), do której dostarczane 
będzie gaz koksowniczy, tj…………………………………………………………………………………... 
Odbiorca oświadcza, iż wspomnianym tytułem prawnym do korzystania z ww. nieruchomości 
jest………………………………………………………………….. 

2. W przypadku utraty tytułu prawnego do któregokolwiek z obiektów określonych w ust. 2 – Odbiorca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o tym fakcie.  

3. W przypadku zastąpienia któregokolwiek z tytułów prawnych określonych w ust. 2 – innym tytułem 
prawnym, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dostawcę. 

4. W miejscu dostarczania przechodzą z Dostawcy na Odbiorcę prawo własności gazu koksowniczego i  
 ryzyko utraty gazu koksowniczego. 

5. Odbiorca zarządza wewnętrzną instalacją gazu od miejsca dostarczania. 
6. Odbiorca odpowiada za stan techniczny instalacji i jej eksploatację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami od miejsca dostarczania. 
7. Rozpoczęcie dostarczania gazu koksowniczego nastąpi z dniem ……................., jednakże nie 

wcześniej niż z dniem zainstalowania układu pomiarowego lub zainstalowania nowego układu 
pomiarowego w przypadku dokonywania jego wymiany.  

 
§ 6 

 
1. Układ pomiarowy to  gazomierze i inne urządzenia pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, 

służące do pomiaru ilości gazu koksowniczego odebranego lub wprowadzonego do sieci. 
2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 stanowi własność Dostawcy. 
3. Odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje Dostawca. 
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu lub w odczycie układu pomiarowo-

rozliczeniowego Dostawca niezwłocznie dokona korekty pobranej ilości gazu koksowniczego przez 
Odbiorcę oraz na tej podstawie dokona korekty faktury.  
 

§ 7. 
 

1. Parametry dostarczanego gazu koksowniczego: 
a) ciśnienie gazu w punkcie pomiarowym - 5,0 - 6,5 kPa 
b) parametry jakościowe: 

- skład chemiczny [w 1 Nm3]: 
• metan: 25 - 29 % 
• wodór: 56 - 62 % 
• tlenek węgla: 6,0 - 9,0 % 
• dwutlenek węgla: 2,0 - 3,0 % 
• węglowodory ciężkie: 2,0 - 3,0 % 
• azot: 1,3 - 6,0 % 
• tlen: 0,1 - 0,8 %  

- pozostałe zanieczyszczenia: 
• benzol: do 3 g/m3 
• amoniak: do 5 mg/m3 
• siarkowodór: do 20 mg/m3 
• naftalen 
 lato: do 100 mg/m3 
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 zima: do 50 mg/m3 
c) wartość opałowa nominalna 17 500 kJ/m3 
d) wartość opałowa minimalna 16 500 kJ/m3 
e) ciepło spalania nominalne 19 073 kJ/m3 

2. Moc umowna zamówiona przez Odbiorcę wynosi: ……………………. m3/h a od dnia, w którym 
zgodnie z Taryfą dla gazu koksowniczego będą następować rozliczenia w jednostkach energii 
zamiast jednostek objętości - moc ta wynosi: ............................. kWh/h.  

3. Odbiorca zobowiązuje się odbierać gaz koksowniczy w ilości określonej w zamówieniu stanowiącym 
załącznik nr 2 do umowy. Ilość ta stanowi ilość maksymalną jaką może pobierać Odbiorca. Ponadto 
Odbiorca zobowiązuje się odbierać gaz koksowniczy w ilości nie większej niż wynikająca z mocy 
umownej oraz z możliwości technicznych układu pomiarowego.  

4. Zmiana ilości zamówionego gazu koksowniczego oraz mocy umownej następuje zgodnie z zapisami 
Ogólnych warunków umowy. 

5. W przypadku przekroczenia przez Odbiorcę  mocy umownej, jest on zobowiązany do uiszczenia 
opłat, które zostaną naliczone na zasadach określonych w Taryfie dla gazu koksowniczego. 
Niezależnie od w/w opłat Dostawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

6. W przypadku, gdy w wyniku przekroczenia, o którym mowa w ust. 5 nastąpi uszkodzenie układu 
pomiarowego, Odbiorca zostanie obciążony płatnościami z tytułu uszkodzenia układu pomiarowego 
lub kosztami związanymi z ponowną jego legalizacją. Niezależnie od w/w opłat Dostawca jest 
uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Odpowiedzialność, której mowa w ust. 5 i 6 nie powstaje jeżeli przekroczenie nastąpi z przyczyn za 
które ponosi odpowiedzialność Dostawca. 
 

§ 8. 
 

1. Zasady rozliczeń z tytułu sprzedaży oraz dystrybucji gazu koksowniczego określone są w Taryfie dla 
gazu koksowniczego oraz w Ogólnych warunkach umowy. 

2. Odbiorca na każde żądanie Dostawcy jest zobowiązany do przedstawienia aktualnego 
zaświadczenia o niezaleganiu z zobowiązaniu publicznoprawnymi. Zaświadczenie to winno być 
przedłożone Dostawcy w terminie 30 dni od otrzymania przez Odbiorcę żądania w tym zakresie.  

3. W przypadku gdy w okresie ostatnich dwunastu (12) miesięcy, po stronie Odbiorcy powstały 
zaległości w płatnościach, które łącznie przekroczyły trzydzieści (30) dni, a wartość 
nieuregulowanych zobowiązań Odbiorcy wobec Dostawcy z tytułu realizacji Umowy przekroczyła 
kwotę 1.000,00 zł. lub w przypadku zalegania przez Odbiorcę ze zobowiązaniami 
publicznoprawnymi, albo nie przedstawienia zaświadczenia określonego w ust. 2 - Odbiorca 
zobowiązuje się, że na żądanie Dostawcy - ustanowi na rzecz Dostawcy zabezpieczenie finansowe, 
na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umowy. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 winno być ustanowione w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania przez Odbiorcę żądania wskazanego w ust. 2.   

 
§ 9. 

 
1. Sprzedaż gazu koksowniczego podlega opodatkowaniem podatkiem akcyzowym według zasad 

określonych w ustawie o podatku akcyzowym. 
2. Gaz koksowniczy będący przedmiotem umowy zostanie użyty do celów określonych w oświadczeniu 

Odbiorcy o przeznaczeniu gazu koksowniczego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, które 
stanowi Załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Zmiana przeznaczenia gazu koksowniczego wymaga niezwłocznego poinformowania o tym Dostawcy 
i może nastąpić wyłącznie po złożeniu przez Odbiorcę nowego oświadczenia o przeznaczeniu gazu 
koksowniczego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, które zastąpi uprzednio złożone 
oświadczenie i stanowić będzie nowy Załącznik nr 1 do umowy. 

4. Zmiana celu wykorzystania gazu koksowniczego, o którym mowa w ust. 2 wymaga zmiany umowy lub 
zawarcia nowej umowy, w przypadku gdy zmiana celu wykorzystania gazu koksowniczego wymaga 
uzyskania koncesji zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.  
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5. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu gazu koksowniczego na potrzeby naliczania podatku 
akcyzowego - stanowi integralną częścią umowy. 

6. Obowiązek składania oświadczenia o przeznaczeniu gazu koksowniczego nie dotyczy Odbiorcy 
będącego pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym - w 
okresie od dnia wypełnia przez tego Odbiorcę obowiązków określonych  w ust. 7. 

7. W przypadku Odbiorcy będącego pośredniczącym podmiotem gazowym zobowiązuje się on do 
dostarczenia Dostawcy oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii sporządzonego 
przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 
działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy. Dostarczenie to powinno być 
dokonane w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Odbiorcę stosownego wezwania 
Dostawcy. Brak dostarczenia tego dokumentu skutkować będzie naliczaniem podatku akcyzowego 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku akcyzowym.  

8. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Dostawcy o utracie statusu 
pośredniczącego podmiotu gazowego w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiła ww. 
zmiana. 

9. Odbiorca ponosi w pełnym zakresie odpowiedzialność za szkody poniesione przez Dostawcę wskutek 
niepoinformowania Dostawcy o utracie prawa do zwolnienia z podatku akcyzowego, zmianie 
przeznaczenia gazu koksowniczego lub utracie statusu pośredniczącego podmiotu. 

 
 

§ 10. 
 

1. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony są zwolnione od obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy w zakresie w jakim siła wyższa uniemożliwiła ich wykonywanie. 

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności nieprzewidziane, niezależne od woli Stron, którym 
Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, uniemożliwiające jej wykonanie w 
całości lub w części niniejszej umowy.  

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o wystąpieniu okoliczności 
siły wyższej oraz do dołożenia należytej staranności w celu minimalizacji jej skutków. 

 
§ 11. 

 
1. Upoważnieni przedstawiciele Dostawcy mają prawo wykonywania kontroli legalności pobierania gazu 

koksowniczego, kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów i 
prawidłowości rozliczeń.  

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1, doręczają Odbiorcy lub osobie przez niego upoważnionej 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz okazują legitymację służbową. 

3. W razie nieobecności Odbiorcy albo jego organu uprawnionego do reprezentowania Odbiorcy lub 
osoby przez Odbiorcę upoważnionej przedstawiciele, o których mowa ust. 1 mogą okazać 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową pracownikowi Odbiorcy, 
znajdującemu się  obiekcie, w którym dokonywana jest kontrola lub przywołanemu świadkowi. W 
takim przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie Odbiorcy, nie później niż trzeciego dnia od 
wszczęcia kontroli. 

4. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo energetyczne, oraz 
postanowieniami aktów wykonawczych do tej ustawy.  

5. W związku z przeprowadzoną kontrolą Odbiorca jest zobowiązany w szczególności do: 
5.1.  umożliwienia wstępu upoważnionym przedstawicielom Dostawcy, wraz z niezbędnym sprzętem, 

na teren nieruchomości i do pomieszczeń Odbiorcy w celu przeprowadzenia kontroli; 
5.2.  zapewnienia kontrolującym dostępu do urządzeń technicznych oraz wgląd do dokumentów i 

materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą; 
5.3.  udzielenia kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień; 

 
§ 12. 

 
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.  
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2. Odpowiedzialność stron jest ograniczona do rzeczywiście poniesionej szkody, z zastrzeżeniem 
odmiennych zapisów w umowie oraz przypadku gdy wskutek wadliwego działania lub wadliwej 
eksploatacji urządzeń Odbiorcy - wystąpi awaria w sieci dystrybucyjnej Dostawcy lub u innych 
odbiorców przyłączonych do tej sieci oraz z zastrzeżeniem przypadku nie wykonania przez Odbiorcę 
jego obowiązków dotyczących opodatkowania gazu koksowniczego podatkiem akcyzowym.  W takim 
wypadku Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek powstałej awarii. 

3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody: 
3.1.  spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Odbiorcę. 
3.2.  spowodowane wstrzymaniem lub ograniczeniem dostarczania gazu koksowniczego zgodnie z 

treścią niniejszej umowy lub przepisami prawa. 
3.3.  będące skutkiem przerw i ograniczeń w dostarczaniu gazu koksowniczego spowodowanych 

awarią sieci i urządzeń będących własnością Odbiorcy. 
3.4.  będące skutkiem przerw w dostarczaniu gazu ziemnego powstałych na skutek niezbędnych 

przełączeń przy zmianie konfiguracji sieci. 
3.5.  będących skutkiem przerw i ograniczeń w dostarczaniu gazu koksowniczego wprowadzonych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3.6.  powstałe z innych przyczyn niezawinionych przez Dostawcę.  
 

§ 13. 
 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie strony. 
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony/oznaczony do dnia ……………… 
3. Z dniem zawarcia niniejszej umowy traci moc umowa dotychczas obowiązująca. 
4. Umowa może być rozwiązana: 

4.1.  w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron. 
4.2.  przez każdą ze Stron, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 

koniec 3 pełnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu oświadczenia o wypowiedzenia. 
4.3.  przez Dostawcę z chwilą utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do użytkowanego obiektu. 
4.4.  przez Dostawcę wskutek wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrany gaz koksowniczy lub za świadczone usługi dystrybucji co 
najmniej 30 dni po upływie terminu płatności lub też w przypadku nie ustanowienia 
zabezpieczenia określonego w § 8 w terminie. 

4.5.  przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia 
postanowień umowy, w tym Ogólnych warunków umowy lub istotnych postanowień IRIESD przez 
drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich 
skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie. 

4.6. przez Dostawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty możliwości dostarczania gazu 
koksowniczego do Odbiorcy z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy,  

 
§ 14. 

 
1. Zmiana i uzupełnienia postanowień umowy, a także jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają dla 

swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana adresu korespondencyjnego.  
3. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie umowy, w tym Ogólnych warunków umowy jest albo 

stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych jej 
postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub nieskuteczne 
postanowienia takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą 
odpowiadać zamierzonym celom umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy w umowie ujawni się luka 
prawna albo gdy postanowienie umowy okaże się niewykonalne.  

 
§ 15. 

 
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Dostawcy, Nie dotyczy to 
spraw, w których przepisy przewidują właściwość rzeczową Prezesa URE.  
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§ 16. 
 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

2.1.  Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu gazu koksowniczego na potrzeby naliczania podatku 
akcyzowego. 

2.2.  Zamówienie ilości gazu koksowniczego w poszczególnych miesiącach roku gazowego; 
3. Odbiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Ogólnych warunków umowy, Taryfy dla gazu 

koksowniczego, oraz IRiESD, i akceptuje ich treść. 
4. Taryfa dla gazu koksowniczego Dostawcy zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki jest publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, oraz na stronie internetowej 
Dostawcy www.zeblach.pl. Zmiana Taryfy dla gazu koksowniczego Dostawcy następuje w trybie 
określonym w ustawie Prawo energetyczne. Nowa taryfa wchodzi w życie z chwilą jej wprowadzenia 
do stosowania przez Dostawcę - co może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później 
niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie URE. O wprowadzeniu do stosowania nowej 
Taryfy dla gazu koksowniczego Dostawca powiadomi Odbiorcę pisemnie przesyłając mu Taryfę dla 
gazu koksowniczego lub wyciąg z jej treści w ciągu jednego okresu rozliczeniowego do daty wejścia w 
życie nowej Taryfy. 

5. IRIESD jest zamieszczona na stronie internetowej Dostawcy www.zeblach.pl oraz udostępniona do 
publicznego wglądu w siedzibie Dostawcy. IRiESD stanowi część niniejszej umowy z mocy art. 9g ust. 
12 ustawy Prawo energetyczne. W razie zmiany IRIESD - zmieniona lub nowa IRiESD wchodzi w 
życie od momentu jej zamieszczenia jej stronie internetowej Dostawcy www.zeblach.pl oraz 
udostępnienia w siedzibie Dostawcy do publicznego wglądu, chyba że z treści IRiESD wynikać będzie 
inna data.  

6. Ogólne warunki umowy, które są dostępne na stronie internetowej Dostawcy – www.zeblach.com, 
skąd mogą być przez Odbiorcę pobrane, przechowywane i odtwarzane w zwykłym toku czynności. 
Zmiana ogólnych warunków umowy wiąże Odbiorcę jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu 
niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o 
wypowiedzeniu niniejszej umowy może być złożone w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowych 
Ogólnych warunków umowy na stronie internetowej www.zeblach.pl. Nowe Ogólne warunki umowy 
wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia ich opublikowania na stronie internetowej chyba, że 
Odbiorca złożył ww. oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej umowy. W takim wypadku – do końca 
okresu obowiązywania niniejszej umowy – obowiązują Ogólne warunki umowy w wersji 
dotychczasowej.  

7. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy, a Ogólnymi warunkami 
umowy rozstrzyga treść indywidualnych postanowień zapisanych w umowie. 

 
§ 17. 

 
1. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o każdej zmianie mającej wpływ na ich 

status prawny, oraz o zmianie adresu do korespondencji. 
2. Wykaz osób i osób upoważnionych do wymiany informacji związanych z realizacją Umowy wraz z 

zakresem udzielonego im upoważnienia zawiera Załącznik do niniejszej umowy. Zmiana tych osób 
wymaga zawiadomienia drugiej strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie wymaga 
sporządzenia aneksu. Osoby te nie są upoważnione do zmiany niniejszej umowy chyba że dysponują 
odrębnym umocowaniem w tym zakresie. 

3. Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim treści niniejszej umowy kompleksowej bez 
zgody drugiej Strony. Treść umowy może być ujawniona osobom trzecim w zakresie wymaganym 
przepisami prawa lub w trakcie postępowania sądowego, mediacyjnego, arbitrażowego lub 
administracyjnego z udziałem danej Strony, jak również profesjonalnym doradcom danej Strony po 
uprzednim zobowiązaniu ich do nie ujawniania treści umowy kompleksowej. 

4. Dostawca jest uprawniony do dokonywania doręczeń dla Odbiorcy na adres miejsca dostarczania 
gazu koksowniczego określony w niniejszej umowie. Odmowa przyjęcia przesyłki przez osoby 
przebywające pod tym adresem za zgodą Odbiorcy lub nie odebranie takiej przesyłki będzie 
traktowany przez Strony jako skuteczne doręczenie. Dostawca sporządza protokół w związku z 
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odmową przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub nie odebraniem takiej przesyłki. Protokół taki stanowi 
dowód skutecznego doręczenia.  

 
§ 18. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
inne przepisy obowiązujące w tym zakresie, a w szczególności przepisy ustawy – Prawo energetyczne 
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 

 
Załączniki:  
1. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu gazu koksowniczego na potrzeby naliczania podatku 
akcyzowego. 
2.  Zamówienie ilości gazu koksowniczego w poszczególnych miesiącach roku gazowego; 
3. Wykaz osób upoważnionych do wymiany informacji związanych z realizacją Umowy oraz zakres 
udzielnego im upoważnienia. 

 

 

 
Dostawca :                                                                                                                                  Odbiorca : 
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Załącznik nr 2 

dot. umowy kompleksowej dostarczania gazu koksowniczego 
nr .............................. z dnia .............................. 20................. r. 

 
Zamówienie ilości gazu koksowniczego w poszczególnych miesiącach 

roku gazowego 
 

1. Odbiorca zamawia gaz koksowniczy w ilości: 

 

Miesiąc gazowy Zamawiane ilości gazu koksowniczego 

Styczeń  

Luty  

Marzec  

Kwiecień  

Maj  

Czerwiec  

Lipiec  

Sierpień   

Wrzesień  

Październik  

Listopad  

Grudzień  

Razem  

 

1. W przypadku posiadania przez Odbiorcę kilku układów pomiarowych, wymagane jest sporządzenie 

niniejszego załącznika odrębnie dla każdego układu pomiarowego. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………         ..…………………………………………………... 

                         Sprzedawca                                                                        Odbiorca 


