UMOWA KOMPLEKSOWA
DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO nr ……….
(dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą pobierających
Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości do 10 m³/h)
zawarta w Sochaczewie dnia ............................
w SIME Polska Sp. z o.o, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew.

pomiędzy Sprzedawcą: SIME Polska Sp. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96-500, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491 prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
o numerze NIP: 526 24 99 440, o kapitale zakładowym w wysokości 23 000 000 zł, reprezentowanym
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, przez:
.....................................................
a Odbiorcą:
.....................................................................................................................
reprezentowanym przez:

1) ...................................................... 2) ......................................................

na podstawie: ................................................................................................
………odpis z rejestru/dokument pełnomocnictwa w załączeniu
................................

....................................

telefon

fax

.....................................
e-mail

.....................................................................................................................
adres do korespondencji

łącznie zwanych Stronami.

§1
1. Użyte w Umowie określenie ,,Odbiorca’’ oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą zużywającą Paliwo gazowe w ilości do 10 m3/h (110 kWh/h), w celu, o którym mowa w art.
3855 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać gaz ziemny wysokometanowy E przy ciśnieniu nie
mniejszym niż 1,6 kPa (zwany dalej ,,paliwem gazowym'') do miejsca określonego w § 3 Umowy, a
Odbiorca zobowiązuje się do odbioru dostarczanego paliwa gazowego w obiekcie (zwanym dalej
,,obiektem'') zlokalizowanym na nieruchomości położonej w ............................., nr ew. działki:
...................... (zwanej dalej ,,nieruchomością'') oraz do zapłaty ceny za gaz, opłaty abonamentowej
oraz opłat za usługę dystrybucji w wysokości i na zasadach określonych w Taryfie Sprzedawcy (zwanej
dalej ,,Taryfą'').

3. Odbiorca oświadcza, iż przysługuje mu prawo własności/ współwłasności/ użytkowania/ najmu/
dzierżawy/ inne .................................. (właściwe podkreślić) obiektu i nieruchomości na której znajduje
się obiekt. Odbiorca przedstawia SIME dokument potwierdzający przysługujący mu tytuł prawny do
obiektu lub nieruchomości: KSIĘGA WIECZYSTA NR _______________. Odbiorca oświadcza, że
powyższe dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym, który nie uległ zmianie od chwili ich wydania.
4. Odbiorca zobowiązuje się, że w obiekcie będzie odbierał paliwo gazowe przez następujące
urządzenia gazowe:
Nazwa urządzenia gazowego

szt.

każde o mocy kW

5. Zmiana rodzaju i ilości urządzeń gazowych na inne, niż wymienione w Umowie Kompleksowej, lub
podłączenie dodatkowego urządzenia gazowego wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia
Sprzedawcy i może powodować zmianę grupy taryfowej. Powyższe powiadomienie nie zastępuje
ewentualnego obowiązku dokonania zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej.
6. Na podstawie deklarowanej mocy umownej: ........ kWh/h w dniu zawarcia Umowy Kompleksowej
Odbiorca jest zakwalifikowany zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie do grupy taryfowej: SG-1.
7. Strony ustalają, że przewidywana roczna ilość dostarczanego/odbieranego paliwa gzowego wynosi:
............ kWh.
8. Odbiorca obowiązany jest pisemnie poinformować SIME o każdej zmianie stanu faktycznego, która
może mieć wpływ na wykonanie Umowy kompleksowej, niezwłocznie po wystąpieniu takiej zmiany, w
szczególności:
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. 2019, poz. 864 z późn. zm.).
2) W związku z obowiązkiem określonym w pkt 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 pkt 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 pkt. 2 i 3 powyżej, stanowią integralną część Umowy.
§2
1. Umowa Kompleksowa zostaje zawarta z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego i naliczania cen i opłat nastąpi z dniem zainstalowania
układu pomiarowego.
3. Umowa Kompleksowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
§3
1. Usługę dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w obiekcie, o którym mowa w § 1
ust. 2, będzie wykonywał Operator Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o zawartą umowę ze
Sprzedawcą. Dla potrzeb niniejszej Umowy kompleksowej jest to SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18.
2. Odbiorca zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał Paliwo gazowe wyłącznie w celu jego zużycia
na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej innej niż wynikająca
z niniejszej Umowy w ilości do 10 m3/h dla gazu ziemnego wysokometanowego.

3. Zmiana celu poboru Paliwa gazowego wskazanego w ust. 2 powyżej wymaga zawarcia nowej Umowy
kompleksowej.
§4
1. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu dostarczania Paliwa gazowego
dokonywane będzie odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych
szczegółowo w Taryfie i w niniejszej Umowie kompleksowej.
§5
1. Rozliczenie zużycia Paliwa gazowego będzie odbywało się w miesięcznych okresach
rozliczeniowych, na podstawie odczytu z gazomierza.
2. Strony ustalają, że SIME wystawiać będzie fakturę rozliczeniową za dostarczone Paliwo Gazowe po
zakończeniu okresu rozliczeniowego.
3. SIME zobowiązuje się doręczyć fakturę nie później niż 7 dni przed terminem płatności, drogą
pocztową lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Odbiorca wyraża zgodę/nie wyraża zgody (właściwe podkreślić) na otrzymywanie faktur w formie
elektronicznej oraz przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres e-mail .................. .
5. Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych będą regulowane przez Odbiorcę w terminie
do dwudziestego pierwszego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.
§6
Wszelkie zmiany Umowy Kompleksowej oraz jej rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem rozdziału VII Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej Dostarczania
Paliwa Gazowego.
§7
Umowę Kompleksową zawarto w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
§8
W przypadkach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie postanowienia Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) SIME, opublikowanej na stronie internetowej
www.simepolska.pl, oraz obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami aktów wykonawczych.
§9
1. Integralną część Umowy Kompleksowej stanowią następujące załączniki:
a) Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego,
b) Taryfa,
c) Oświadczenie Odbiorcy ws. podatku akcyzowego,
d) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kompleksowej otrzymał od Sprzedawcy
dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit. a),b) i d) powyżej.

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy kompleksowej a postanowieniami
Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego rozstrzyga treść
postanowień zawartych w Umowie kompleksowej.
4. Odbiorca obowiązany jest pisemnie poinformować SIME o każdej zmianie stanu faktycznego
zadeklarowanego w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej, niezwłocznie, lecz nie
później niż w terminie do 3 dni roboczych od tej zmiany.
§ 10
1. SIME oświadcza, że przekazała Odbiorcy informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2. Odbiorca potwierdza, że stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO przed zawarciem Umowy
otrzymał informację o przetwarzaniu danych osobowych przez SIME.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SIME
POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew zarejestrowaną w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000193491 w celu zawarcia i realizacji umowy.
tak/nie
2.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

tak/nie
3.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania
i usunięcia.
tak/nie
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SIME Polska Sp. z o.o. w celach
marketingowych obejmujących marketing produktów i usług innych podmiotów z branży gazowniczej,
użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz SIME, a także na ich udostępnianie przez
SIME podmiotom realizującym na rzecz SIME ww. cele marketingowe.
tak/nie

………………………………………
Sprzedawca

…………………………………….
Odbiorca

