UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO
w ramach sprzedaży rezerwowej/sprzedaży z urzędu
Nr U/…………../____/20__

Zawarta w Sochaczewie w dniu___.___.20__ r. między:
SIME Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie przy ul. 1 Maja
18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491, NIP 526-24-99-440,
REGON 016439396, zwaną dalej „SIME”, reprezentowaną przez
_________________________________________
a
_____________________________________
z
siedzibą
w
___________________,
ul.
________________, __-___ ________________________(kod pocztowy i poczta), wpisaną do rejestru
____________________ prowadzonego przez _____________________ pod numerem KRS:
_________________, NIP: __________________, REGON ________________ zwanym dalej
”Odbiorcą” reprezentowaną przez
_____________________________
§1
Wszelkie sformułowania i skróty zdefiniowane w odpowiednich obowiązujących Taryfach SIME oraz w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME, opublikowane na stronie internetowej
www.simepolska.pl, zwanej dalej „IRiESD” mają to samo znaczenie w Umowie.
§2
1. Przedmiotem niniejszej Umowy, jest sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego
grupy E zwanego dalej „Paliwem gazowym”, o parametrach:
a) ciśnieniu minimalnym w punkcie odbioru: ……………… kPa,
b) zamówionej Mocy Umownej: ………….. (ok. ……….. m 3/h),
c) szacunkowej ilości Paliwa Gazowego: …………….. kWh (ok. …………….. m3) rocznie,
d) minimalnym poborze godzinowym Paliwa Gazowego, niezbędnym do utrzymania ruchu
technologicznego urządzeń gazowych – zgodnym z Warunkami przyłączenia do sieci nr
……………….. z dnia ……………………….r. ; zawartą Umową o przyłączenie do sieci gazowej
nr ……………………………….. z dnia …………………………………..
2. Ceny Paliwa Gazowego ustalone w Taryfie sprzedaży rezerwowej/sprzedaży z urzędu SIME
dotyczą gazu o cieple spalania 10,972 kWh/m3 oraz pozostałych standardowych parametrach
jakościowych zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Odbiorca jest zakwalifikowany, zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie SIME, na dzień zawarcia
Umowy do grupy taryfowej: ……………….. .
4. Odbiorca w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej,
zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie SIME. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie z zasadami
określonymi w Taryfie, nie wymaga zmiany Umowy i zachowania formy określonej w § 18 ust. 1
Umowy.
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§3
SIME zobowiązuje się dostarczać Paliwo Gazowe do Obiektu Odbiorcy (zwanego dalej Obiektem)
zlokalizowanego na nieruchomości w ..................................... przy ul. …………………………………….,
nr ew. działki…………………, a Odbiorca zobowiązuje się dostarczane Paliwo Gazowe odbierać i
płacić SIME ustaloną w odpowiedniej obowiązującej Taryfie sprzedaży rezerwowej/sprzedaży z urzędu
dla jego grupy taryfowej cenę za paliwo gazowe, stawkę opłaty abonamentowej, stawki opłat za usługi
dystrybucyjne: stałą i zmienną.
§4

1. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru Paliwa Gazowego w Obiekcie, o którym mowa w § 3, przez
następujące urządzenia gazowe:
………………………………………………………
………………………………………………………
2. Moc umowna jest ustalana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dla potrzeb niniejszej
umowy jest to: SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500
Sochaczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491, NIP 52624-99-440, REGON 016439396.
3. Odbiorca, w przypadku przekroczenia wielkości Mocy Umownej bez zgody SIME, dokona opłaty
w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie.
4. Użyte w Umowie odniesienia do „ilości Paliwa Gazowego” rozumie się, jako odniesienie do „ilości
Paliwa Gazowego, wyrażonej w kWh” a odniesienie do „mocy umownej” rozumie się, jako
odniesienie do „mocy umownej, wyrażonej w kWh/h” o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.
§5
W przypadku Nielegalnego Poboru Paliwa Gazowego polegającego na pobieraniu Paliwa Gazowego
niezgodnie z warunkami określonymi w Umowie, Odbiorca dokona opłat określonych w Taryfie na
podstawie właściwego dokumentu księgowego w terminie w nim określonym.
§6
1.

Umowa w przedmiocie dostarczania i odbioru Paliwa Gazowego zostaje zawarta na czas
nieoznaczony.

2.

Granicę własności sieci gazowej SIME i instalacji gazowej Odbiorcy stanowi zasuwa
zlokalizowana na przyłączu gazowym.

3. Gazomierz …………….. typu ……………. pozostanie własnością SIME.
4. Punkt gazowy/zespół gazowy/stacja gazowa o przepustowości ………… m 3/h wraz z obudową oraz
urządzeniem do telemetrycznego przekazywania danych pomiarowych są własnością SIME.
§7
1.

Rozliczanie ilości dostarczanego Paliwa Gazowego będzie odbywać się w każdym miesiącu,
w oparciu o wskazania Układu Pomiarowego.

2.

Ustala się jednomiesięczny cykl odczytowy wskazań Układu Pomiarowego.
§8

Odbiorca oświadcza, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy całe swoje zapotrzebowanie na
Paliwo Gazowe pokrywać będzie z dostaw od SIME po cenie za Paliwo Gazowe ustalonej zgodnie z
Taryfą sprzedaży rezerwowej/sprzedaży z urzędu SIME, a SIME oświadcza, że zapewni dostawy
Paliwa Gazowego w zamówionych ilościach i ustalonej przez Strony w Załączniku nr 1 do Umowy Mocy
Umownej.
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§9
SIME zobowiązane jest do:
1. Ciągłego i niezawodnego dostarczania Paliwa Gazowego Odbiorcy zgodnie z obowiązującymi
przepisami i warunkami określonymi w Umowie.
2. Uzgadniania z Odbiorcą z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Umowy zmian warunków dostarczania Paliwa
Gazowego, w szczególności, gdy urządzenia gazowe wymagają przystosowania do nowych
warunków.
3. Uzgadniania z Odbiorcą planowanych przerw lub ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego,
wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów oraz związanych z prowadzonymi pracami
przyłączeniowymi lub remontowo – konserwacyjnymi.
4. Niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu Paliwa Gazowego.
5. Udzielania Odbiorcy informacji o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków
dostarczania Paliwa Gazowego w przypadku zakłóceń w jego dostarczaniu.
6. Umożliwienia Odbiorcy stałego dostępu do Układu Pomiarowego oraz kontroli prawidłowości
wskazań Układu Pomiarowego
7. Udzielania Odbiorcy w terminie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac informacji o terminach
i czasie planowanych przerw w dostawie Paliw Gazowych, oraz o przewidywanych terminach
przywrócenia normalnych warunków dostarczania Paliwa Gazowego, w przypadku zakłóceń w jego
dostarczaniu. Powyższego nie stosuje się w czasie działań sił wyższych, przez które zrozumie się
okoliczności powstałe po zawarciu Umowy w wyniku zdarzeń, których Strony nie mogły przewidzieć
ani im zapobiec.
8. Odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci gazowej w celu umożliwienia bezpiecznego
wykonania przez Odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze tej sieci.
9. Wykonania na żądanie Odbiorcy badania przez certyfikowane laboratorium, jakości Paliwa
Gazowego i pokrycia kosztów badań wykonanych na jego żądanie w przypadku, kiedy
kwestionowana przez Odbiorcę, jakość Paliwa Gazowego nie spełnia parametrów jakościowych
określonych w obowiązujących przepisach w tym w Taryfie.
10. Nieodpłatnego udzielania informacji dotyczących rozliczeń oraz aktualnych Taryf.
11. Rozpatrzenia wniosku lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji z wyłączeniem
spraw dotyczących sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych Paliwa Gazowego
dostarczanego z sieci gazowej, które rozpatrywane są w terminie 14 dni od zakończenia
stosownych kontroli i pomiarów.
§ 10
Zobowiązania SIME związane z dostarczaniem Paliwa Gazowego nie dotyczą przypadków, kiedy
niemożność wykonania zobowiązań była spowodowana działaniem siły wyższej bądź wydaniem decyzji
przez organ administracji publicznej lub orzeczenia przez sąd.
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§ 11
Odbiorca zobowiązany jest do:
1. Odbierania Paliwa Gazowego w ilościach ustalonych w Umowie lub zgodnie z Umową.
2. Terminowego regulowania należności związanych z realizacją Umowy.
3. Zapewnienia upoważnionym przedstawicielom SIME:
a) dostępu do instalacji, Układu Pomiarowego oraz możliwości kontroli prawidłowości wskazań
Układu Pomiarowego,
b) możliwości wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych SIME,
znajdujących się na terenie Odbiorcy.
4. Zabezpieczenia Układu Pomiarowego łącznie z plombami oraz jego obudowy przed uszkodzeniem
i zniszczeniem.
5. Niezwłocznego informowania SIME o zauważonych wadach i usterkach w Układzie Pomiarowym i
uszkodzeniu plomb, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze
Paliwa Gazowego.
6. Prawidłowego wykonywania poleceń w zakresie przerw i ograniczeń w odbiorze Paliwa Gazowego,
wprowadzanych na podstawie odrębnych przepisów lub niniejszej umowy.
7. Niezwłocznego pisemnego zawiadomienia SIME o każdej zmianie uniemożliwiającej prawidłowe
wystawianie faktury lub mającej wpływ na wykonanie Umowy, a w szczególności zmianie adresu
miejsca dostarczania Paliwa Gazowego, zmianie adresu siedziby Odbiorcy, zmianie tytułu
prawnego do Obiektu, do którego jest dostarczane Paliwo Gazowe. W przypadku nie
poinformowania SIME o zmianach, o których mowa w niniejszym ustępie, fakturę wystawioną na
podstawie posiadanych przez SIME informacji, uważa się za prawidłowo wystawioną.
8. Powiadamianie SIME o zmianach danych wpisanych do Umowy, w szczególności adresu do
korespondencji.
9. Ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ________________ w
wysokości _________________________ w terminie _____________ od dnia zawarcia Umowy.
§ 12
Należności za Paliwo Gazowe Odbiorca będzie przekazywać na rachunek bankowy SIME wskazany
na fakturze, według następujących zasad:
1.

Do czwartego (4) dnia miesiąca następującego po Miesiącu Gazowym SIME wystawi fakturę
rozliczeniową za dostarczone Paliwo Gazowe w poprzednim Miesiącu Gazowym.

2.

SIME zobowiązuje się wysyłać faktury Odbiorcy w terminie do dwóch (2) Dni Roboczych od dnia
ich wystawienia.

3.

Jeżeli w wyniku wnoszenia wpłat powstanie nadpłata lub niedopłata za pobrane Paliwo Gazowe,
wówczas zasady zwrotu lub uzupełnienia płatności określa Taryfa.

4.

Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez Odbiorcę w
terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wystawienia faktury.

5.

Jeżeli ustalony termin płatności przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, ulega on
przesunięciu na najbliższy Dzień Roboczy.

6.

Za przekroczenie terminu płatności, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek
ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Odsetki te płatne będą na podstawie właściwego
dokumentu księgowego wystawionego przez SIME.

7.

Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza SIME w ciągu jednego
miesiąca od dnia otrzymania.
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8.

Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności
lub odmowy płatności.

9.

W razie niedotrzymania przez SIME standardów jakościowych obsługi, Odbiorcy przysługują
bonifikaty przewidziane w Taryfie.

10. W razie niedotrzymania przez sprzedawcę parametrów jakościowych Paliwa Gazowego, SIME
zobowiązane jest do zastosowania bonifikat przewidzianych w Taryfie.
§ 13
1. Należności z tytułu dostarczania Paliwa Gazowego będą regulowane przez Odbiorcę, na rachunek
bankowy wskazany przez SIME, na podstawie faktur wystawianych przez SIME, zgodnie z
postanowieniami § 12 Umowy.
2. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy SIME.
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej do rozliczeń z tytułu Umowy mają zastosowanie ceny, stawki opłat
i zasady ich stosowania zawarte w Taryfach: aktualnej i obowiązującej Taryfie w zakresie stawek i
opłat dystrybucyjnych oraz Taryfie cen za Paliwo Gazowe i opłat abonamentowych stosowanej dla
odbiorców (Klientów) nie będących konsumentami”.
4. Zmiana zapisów Taryf, o których mowa w ust. 3 w zakresie cen, stawek opłat i zasad ich stosowania
nie będzie powodowała konieczności zmiany Umowy.
5. W przypadku podwyżki cen, stawek opłat i zasad ich stosowania wprowadzonych Taryfą SIME
powiadomi Odbiorcę niezwłocznie po jej opublikowaniu, nie później niż przy doręczeniu pierwszej
faktury.
6. W przypadku zmian ceny lub stawek opłat w trakcie okresu rozliczeniowego, należność za Paliwo
Gazowe odebrane w okresie sprzed tej zmiany i w okresie po tej zmianie, rozlicza się na podstawie
proporcjonalnego rozdzielenia zużycia Paliwa Gazowego między odczytami wskazań Układu
Pomiarowego, a dokonanymi bezpośrednio przed i po tej zmianie. Podstawą do ustalenia
należności będą:
a) W przypadku opłat stałych – liczba dni sprzed zmiany stawek opłat i liczba dni od tej zmiany
do dnia odczytu wskazań Układu Pomiarowego,
b) W przypadku ceny i opłat zmiennych – średni dobowy odbiór Paliwa Gazowego przez
Odbiorcę w rozliczanym okresie oraz liczba dni sprzed zmiany ceny i stawek opłat
zmiennych i liczba dni od tej zmiany do dnia odczytu wskazań Układu Pomiarowego.
7. Strony ustalają, iż każdorazowe wniesienie opłaty za Paliwo Gazowe będzie zaliczane w pierwszej
kolejności na spłatę najdawniej wymaganych należności.
§ 14
1.

Standardy jakościowe obsługi Odbiorcy określają Umowa i obowiązujące przepisy oraz Taryfa
zatwierdzana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

2.

Przy dostawie Paliwa Gazowego o cieple spalania innym niż określone w § 2 ust. 2, cena za
dostarczone Paliwo Gazowe Odbiorcy podlega korekcie współczynnikiem korygującym, zgodnie
z obowiązującą Taryfą.

3.

SIME przekaże Odbiorcy wraz z fakturą rozliczeniową wyniki pomiarów, jakości Paliwa Gazowego
wykonanych przez Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A. W przypadku zastrzeżeń
Odbiorcy, SIME może na jego życzenie dokonać pomiaru w Układzie Pomiarowym.

4.

Zasady obniżek wysokości opłat i udzielania przez SIME bonifikat z powodu niedotrzymania
standardów jakościowych obsługi Odbiorcy określa Taryfa.
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§ 15
1. SIME wstrzyma dostarczanie Paliwa Gazowego bez uprzedzenia Odbiorcy w przypadkach, gdy
instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo
środowiska lub nastąpił Nielegalny Pobór i niezwłocznie powiadomi Odbiorcę o wstrzymaniu
dostawy z podaniem przyczyny wstrzymania.
2. SIME może wstrzymać dostarczanie Paliwa Gazowego w przypadku, kiedy Odbiorca zwleka
z zapłatą należności za pobrane Paliwo Gazowe przez okres, co najmniej jednego miesiąca
od terminu zapłaty określonego na fakturze i braku zapłaty, pomimo udzielenia przez SIME
dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty oraz pisemnego powiadomienia Odbiorcy o
zamiarze wypowiedzenia Umowy.
3. Wznowienie dostarczania Paliwa Gazowego, po jego wstrzymaniu z przyczyn leżących po stronie
Odbiorcy nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu zaległych i bieżących należności, jakie powstały.
4. Za wznowienie dostarczania Paliwa Gazowego po jego wstrzymaniu z przyczyn leżących wyłącznie
po stronie Odbiorcy, SIME pobierze opłatę w wysokości określonej w Taryfie.
§ 16
Do bieżących uzgodnień dotyczących dostawy i odbioru Paliwa Gazowego upoważnione są osoby
wymienione w Załączniku nr 2.
§ 17
1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.
2. Rozwiązanie Umowy może również nastąpić za wypowiedzeniem dokonanym przez każdą ze Stron
w następujący sposób:
a) Odbiorca może rozwiązać Umowę kompleksową zawartą na czas nieoznaczony za uprzednim
pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia liczony jest od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym Odbiorca
może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy. Odbiorca wypowiadający Umowę może
wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.
b) przez pisemne oświadczenie SIME z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, jeżeli Odbiorca w uporczywy sposób narusza postanowienia Umowy lub
utrudnia jej wykonanie i nie usuwa naruszeń. Przez uporczywe naruszanie postanowień
niniejszej umowy należy rozumieć nie wywiązywanie się Odbiorcy z zobowiązań określonych
w § 11 niniejszej umowy, np. niezrealizowanie lub nieterminowe realizowanie płatności za
dostarczone Paliwo Gazowe.
c) przez pisemne zawiadomienie SIME doręczone Odbiorcy w wyniku długotrwałego,
rozumianego, jako co najmniej 15-dniowe, występowania zdarzeń powodujących wstrzymanie
dostarczania Paliwa Gazowego, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy, z dniem określonym w
zawiadomieniu.
d) w przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt
(60) dni w Roku Gazowym, każda Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
3.

4.

SIME zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, jeżeli Odbiorca utraci posiadany w chwili zawarcia Umowy tytuł prawny do
korzystania z Obiektu, w którym pobiera Paliwo Gazowe i pomimo pisemnego wezwania nie
przedstawi innego tytułu.
W przypadku, gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo Gazowe albo świadczone usługi
co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o
zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu do
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zapłaty zaległych i bieżących należności, SIME może rozwiązać Umowę z zachowaniem
siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
5.

W przypadku rozwiązania Umowy, Odbiorca umożliwi SIME dostęp do Układu Pomiarowego oraz
ureguluje wszelkie zobowiązania wobec SIME.

6.

W razie opuszczenia Obiektu przez Odbiorcę bez uprzedniego zawiadomienia SIME o zamiarze
odstąpienia od Umowy, Odbiorca zobowiązany jest uregulować należności wynikające ze wskazań
gazomierza, zgodnie z obowiązującą Taryfą, do czasu rozwiązania umowy.
1.

§ 18
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dwustronnego uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z wyjątkiem § 2 ust. 4 i § 13 ust. 4.

2.

Strony dopuszczają umowną cesję praw i przeniesienie obowiązków Odbiorcy na inny podmiot,
który stanie się Odbiorcą.

§ 19
Odbiorca oświadcza, że zapoznał się z Taryfami, a w szczególności z ogólnymi i szczegółowymi
zasadami rozliczeń należności za pobierane Paliwo Gazowe.
§ 20
1. Odbiorca jest zobowiązany do umożliwienia SIME prawidłowego uwzględnienia w cenie Paliwa
Gazowego oraz rozliczenia z właściwym Urzędem Celnym podatku akcyzowego, zgodnie z ustawą
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 864)
2. W związku z obowiązkiem określonym w ust. 1 powyżej, Odbiorca w dniu zawarcia Umowy składa
według wzoru ustalonego przez SIME na podstawie ustawy o podatku akcyzowym, oświadczenie
o tym, czy nabywając Paliwo Gazowe działa, jako pośredniczący podmiot gazowy czy też, jako
finalny nabywca gazowy. W oświadczeniu Odbiorca wskazuje również cel zakupu Paliwa
Gazowego.
3. Odbiorca jest zobowiązany do informowania SIME w formie pisemnej, poprzez złożenie
odpowiedniego oświadczenia według wzoru, o którym mowa w ust. 2 powyżej, o każdej zmianie
stanu faktycznego, która może mieć wpływ na treść wcześniej złożonego oświadczenia. SIME może
odmówić sprzedaży Paliwa Gazowego po cenie nieuwzględniającej akcyzy, w przypadku braku
złożenia w terminie przez Odbiorcę oświadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie.
4. Oświadczenia Odbiorcy, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, stanowią integralną część Umowy.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy, a w
szczególności przepisy prawa cywilnego, prawa energetycznego i jego aktów wykonawczych oraz
IRiESD.
§ 22
Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy, podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby
SIME.
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§ 23
Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
§ 24
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Załączniki:
Nr 1/ Roczne Zgłoszenie Zapotrzebowania
Nr 2/ Dane kontaktowe
Nr 3/ Oświadczenie akcyzowe odbiorcy gazu

Odbiorca
……………………………………

SIME
……………………………………….
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Załącznik nr 1
Roczne Zgłoszenie Zapotrzebowania na Moc umowną oraz Ilości Paliwa Gazowego w
poszczególnych miesiącach Roku Gazowego____________ / _______________
Dot. Umowy Kompleksowej nr ……………………. z dnia ___.___._____ r.

Odbiorca zamawia na Rok Gazowy

/

Moc Umowną w wysokości….……kWh/h (......
m3/h)

Odbiorca zamawia Paliwo Gazowe w poszczególnych miesiącach w Ilości:
miesiąc

miesięczna Ilość

miesięczna Ilość

Paliwa Gazowego

Paliwa Gazowego

[kWh]

[m3]

rok _______
październik
listopad
grudzień
rok ________
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
Ogółem ok.

- ………………..…….. kWh (................ m3)

Przeliczenie Ilości Paliwa Gazowego oraz Mocy Umownej z wartości określonej odpowiednio w m3 albo
m3/h na wartości określone odpowiednio w kWh albo kWh/h następuje przy przyjęciu nominalnej
wartości spalania wynoszącej 10,972 kWh/m3.

___________________________
Odbiorca

______________________________
SIME
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ZAŁĄCZNIK nr 2
do Kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego nr …………………………. z dnia
…………………………… r.
Dane kontaktowe służb dyspozytorskich:
1. Ze strony SIME:
Za stronę techniczną:
Pogotowie Gazowe – Telefon: 602 343 343; 792 008 866
Za stronę handlową:
………………..……………… - Telefon ………………………………, Fax: 22 10 25 301

2. Ze strony Odbiorcy
Za stronę techniczną:
_________________________
Za stronę handlową:
__________________________
Odbiorca wyraża zgodę/ nie wyraża1 zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz
przesyłania ich drogą elektroniczną na adres e-mail ………………………………………………

Odbiorca

……………………………………..

1

SIME

…………………………………….

Niepotrzebne skreślić
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