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UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

Nr ……………………… 

ODBIORCA INSTYTUCJONALNY 

zawarta w Kostrzynie, dnia ………………………………. 

 

pomiędzy: 

  
Sprzedawc ą: Avrio Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie 62-025,  przy ul. Wrzesińskiej 1B, 

wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000162990; NIP 783-15-99-859, Regon 634498236, kapitał zakładowy 

2.550.000,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowanym przez: 

1. Adriana Dekerta – Prezesa Zarz ądu  

a 

Odbiorc ą:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa firmy 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Siedziba firmy (ulica, nr domu/lok., kod pocztowy, miejscowość) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji 

 

…………………………………,  …………..………………………….,  
REGON     NIP      

Wpisanym do: 
………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
…………………………………………     
 nr KRS 

Reprezentowanym przez:  

1.   . ………………………………………………………………………………………………………………… 

2.   .…………………………………………………………………………………………….…………………… 

Na podstawie: 

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

(odpis z rejestru/dokument pełnomocnictwa w załączeniu)  stanowiącego załącznik do Umowy. 

 

…………………………..…..…....,  …………….…..……………..……, ……………………………….……… 
Nr tel.         Nr faksu            E-mail:  
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§ 1  

1. Sprzedawca zobowiązuje się do 
sprzedaży oraz do dostarczania za 
pomocą sieci gazowej wchodzącej w 
skład przedsiębiorstwa Sprzedawcy 
Paliwa gazowego: gaz ziemny 
wysokometanowy E, do instalacji 
znajdującej się w lokalu/obiekcie 
Odbiorcy pod adresem: 
……………………………………………
……………………………………………
……………... 

2. Odbiorca zobowiązuje się, że w 
lokalu/obiekcie, wskazanym w ust. 1,  
będzie odbierał Paliwo gazowe przy 
wykorzystaniu następujących urządzeń 
gazowych:  

   
Nazwa 

urządzenia 
gazowego 

Szt. Każde o 

mocy KW 

   

   

   

   

     
3. Zmiana rodzaju i ilości urządzeń 

gazowych na inne niż wymienione w 
Umowie Kompleksowej, wymaga 
uprzedniego pisemnego zawiadomienia 
Sprzedawcy i może powodować 
zmianę grupy taryfowej, warunków 
przyłączenia do sieci gazowej i umowy 
o przyłączenie do sieci gazowej. 

4. Odbiorca jest zakwalifikowany, zgodnie 
z zasadami zawartymi w Taryfie na 
dzień zawarcia Umowy Kompleksowej 
do grupy taryfowej: ………………..  

5. Zmiana grupy taryfowej następuje nie 
częściej niż raz na 12 miesięcy. Jeżeli 
zostanie stwierdzone zużycie Paliwa 
gazowego w ilości, która daje podstawę 
do zakwalifikowania Odbiorcy do innej 
grupy taryfowej, Odbiorca będzie 
rozliczany wg cen i stawek opłat 
właściwych dla tej innej grupy taryfowej, 
na zasadach określonych w Taryfie 
począwszy od pierwszego dnia 
następującego po dniu 

zakwalifikowania Odbiorcy do nowej 
grupy taryfowej, chyba że Taryfa 
stanowi inaczej.  
 

§ 2  
1. Umowa Kompleksowa zostaje zawarta 

z dniem podpisania jej przez obie 
Strony.  

2. Rozpoczęcie dostarczanie Paliwa 
gazowego następuje z dniem 
……………   

3. Umowa Kompleksowa zostaje zawarta 
na okres oznaczony do 
dnia…………………/nieoznaczony*. 

 
§ 3  

1. Obiorca oświadcza i zobowiązuje się, 
że będzie nabywał i odbierał Paliwo 
gazowe w celu określonym w 
Załączniku nr 1 do Umowy 
Kompleksowej „Oświadczenie o 
sposobie wykorzystania nabywanych 
wyrobów gazowych uprawniającym do 
zwolnienia z podatku akcyzowego”. W 
przypadku zużycia przez Odbiorcę 
Paliwa gazowego zarówno na cele 
zwolnione z akcyzy, zgodnie z Ustawą 
o podatku akcyzowym, jak również na 
cele nieobjęte tym zwolnieniem, 
Odbiorca oświadcza i zobowiązuje się, 
że będzie odbierał określony w 
Załączniku nr 1 poziom udziału zużycia 
Paliwa gazowego na cele zwolnione od 
akcyzy zgodnie z Ustawą o podatku 
akcyzowym.  

2. Zmiana celu wykorzystania Paliwa 
gazowego, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, wymaga: 
a) zawiadomienia Sprzedawcy o tej 

zmianie na piśmie w terminie 
siedmiu (7) dni przed jej 
dokonaniem, oraz 

b) ponownego złożenia do 
Sprzedawcy Załącznika nr 1 do 
Umowy, w terminie siedmiu (7) dni 
przed dokonaniem zmiany celu 
wykorzystania Paliwa Gazowego. 

3. Załącznik nr 1 do Umowy 
Kompleksowej, zawierający 
oświadczenie o których mowa w ust. 1, 
stanowi integralną część Umowy 
Kompleksowej. Wzór Załącznik nr 1 do 
Umowy zostanie opublikowany także 
stronie internetowej Sprzedawcy.  



 
 

Avrio Media Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 1B, 62-025 Kostrzyn 
tel. 61 875 39 68, fax 61 818 86 51, avriomedia@avriomedia.pl , www.avriomedia.pl, NIP 783-15-99-859, REGON 634498236,  

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000162990,  
kapitał zakładowy 2 550 000 PLN, BRE Bank 51 1140 1124 0000 2080 2400 1001 

 

4. Oświadczenie Odbiorcy, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej, stanowi 
podstawę do naliczania przez 
Sprzedawcę całości lub części ceny za 
Paliwo Gazowe bez podatku 
akcyzowego, w przypadku zużycia 
przez Odbiorcę całości lub części 
Paliwa gazowego na cele zwolnione z 
akcyzy zgodnie z Ustawą o podatku 
akcyzowym.  

5. W przypadku gdy Odbiorca nie złoży 
oświadczenia o wykorzystywaniu 
Paliwa gazowego na cele zwolnione z 
akcyzy, mimo faktycznego pobierania 
Paliwa gazowego na takie cele, nie 
przysługuje mu roszczenie do 
Sprzedawcy o zwrot doliczonego do 
ceny Paliwa gazowego podatku 
akcyzowego.  

6. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za 
szkody poniesione przez Sprzedawcę 
na skutek niepoinformowania 
Sprzedawcy w terminach określonych 
w Umowie Kompleksowej o zmianie 
celu wykorzystania Paliwa gazowego 
skutkującej utratą prawa do zwolnienia 
z podatku akcyzowego oraz wskutek 
przekazania nieprawdziwych informacji 
o celu wykorzystania Paliwa 
Gazowego. Sprzedawcy będzie 
przysługiwało odszkodowanie w 
wysokości poniesionych kar, wydatków, 
kosztów wynikających z powyższego 
niepoinformowania lub przekazania 
nieprawdziwych informacji.  

 
§ 4  

1. Własność Paliwa gazowego przechodzi 
na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na 
wyjściu z Układu pomiarowego.  

2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia 
należnego Sprzedawcy z tytułu 
sprzedaży Paliwa gazowego oraz 
świadczenia usług dystrybucji 
dokonywane będzie odpowiednio 
według cen i stawek opłat oraz zasad 
rozliczeń określonych szczegółowo w 
Taryfie i w niniejszej Umowie 
Kompleksowej. 

3. Rozliczenie zużycia Paliwa gazowego 
będzie odbywało się w cyklu 
……………...  

 
§ 5  

1. Odbiorca zobowiązuje się, że średni 
pobór Paliwa gazowego będzie wynosił: 
……………kWh/h. 

2. Strony ustalają moc umowną 
na………….kWh/h. 

 
 

§ 6  
1. Sprzedawca może wstrzymać 

dostarczanie Paliwa gazowego w 
przypadkach określonych w Ogólnych 
Warunkach Umowy stanowiących 
załącznik do Umowy. 

2. Sprzedawca jest obowiązany do 
bezzwłocznego wznowienia 
dostarczania Paliwa gazowego, 
wstrzymanego z powodów, o których 
mowa w ust. 1, jeżeli ustaną przyczyny 
uzasadniające wstrzymanie ich 
dostarczania. 

 
§ 7  

Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy 
Kompleksowej podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy sąd 
powszechny.  
 

§ 8  
Złożenie reklamacji faktury lub innego 
dokumentu księgowego nie zmienia 
terminu płatności i nie wstrzymuje 
naliczania odsetek w przypadku gdy 
termin płatności upłynął.  
 

§ 9  
1. Umowę Kompleksową zawarto w 2 

(dwóch) jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.  

2. Wszelkie zmiany Umowy 
Kompleksowej, jej wypowiedzenie lub 
rozwiązanie wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności z 
zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Umowy 
Kompleksowej oraz pkt VII Ogólnych 
Warunków Umowy.  

 
§ 10  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową 
Kompleksową będą miały zastosowanie 
w szczególności następujące akty 
prawne:  
a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 
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2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) 
wraz z przepisami wykonawczymi,  

b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 121), 

c) Ustawa o podatku akcyzowym – 
ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r.  
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), 

d) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o 
zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w 
sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego 
państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 
1190, z późn. zm.). 

  
§ 11  

1. Integralną część Umowy Kompleksowej 
stanowią następujące załączniki:  
a) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o 

sposobie wykorzystania 
nabywanych wyrobów gazowych 
uprawniającym do zwolnienia z 
podatku akcyzowego, 

b) Ogólne Warunki Umowy,  
c) Taryfa (lub wyciąg z Taryfy), 
d)  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). 
2. Odbiorca oświadcza, że przed 

zawarciem Umowy otrzymał 
dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit 

a) – c) powyżej i miał możliwość 
zapoznania się z dokumentem 
określonym w ust. 1 lit d) powyżej.  

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy 
postanowieniami Umowy 
Kompleksowej indywidualnie 
ustalonymi przez Strony a 
postanowieniami „Ogólnych Warunków 
Umowy”, IRiESD lub Taryfy, rozstrzyga 
treść indywidualnych postanowień 
zapisanych w Umowie Kompleksowej. 
W przypadku sprzeczności pomiędzy 
postanowieniami Ogólnych Warunków 
Umowy a postanowieniami IRiESD lub 
Taryfy, rozstrzyga treść postanowień 
„Ogólnych Warunków Umowy”. W 
przypadku sprzeczności pomiędzy 
postanowieniami IRiESD i Taryfy, 
rozstrzyga treść postanowień Taryfy.  

  
 
 
 
Umow ę sporz ądził(a):  
 
 
 
 
Sprzedawca:  ………………………………….… 
 
 
 
 
Odbiorca:  .…………………………………….…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i 
usług innych podmiotów z branży gazowniczej, użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz Sprzedawcy, a także na ich 
udostępnianie przez Sprzedawcę podmiotom realizującym ww. cele marketingowe na rzecz Sprzedawcy.  
 
 
 

* niewłaściwe skreślić 
 

…………….…………..……………………………….. 
Data i podpis Odbiorcy 


