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Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr …………………………………………… („Umowa”)
zawarta w dniu ………………….. roku w ……………………………., pomiędzy:
DUON Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000734483, o numerze NIP: 779-21-30-301 i numerze
REGON: 639803477, z kapitałem zakładowym w wysokości 127.480.400,00 złotych, wpłaconym w całości, zwaną dalej
„Sprzedawcą”, reprezentowaną przez:
działającego na podstawie pełnomocnictwa oraz odpisu z rejestru przedsiębiorców (okazanych przed zawarciem Umowy),
a
Imię i nazwisko/Nazwa
Odbiorcy:
Adres zamieszkania/adres
siedziby:
Adres do korespondencji:
PESEL lub nr paszportu
NIP lub REGON
Tel.:

E-mail:

Zwanym/zwaną dalej „Odbiorcą”, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu
Reprezentowanym/reprezentowaną przy niniejszej czynności na podstawie okazanego pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik nr 1
do Umowy przez
Na wniosek Odbiorcy Umowa została zawarta w formie pisemnej/dokumentowej1.
Odbiorca wyraża zgodę/nie wyraża zgody1 na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej, o którym
mowa powyżej.
Odbiorca wyraża zgodę/nie wyraża zgody1 na doręczanie mu w postaci elektronicznej nowych lub zmienionych Ogólnych
Warunków Umowy, Taryfy Sprzedaży, Taryfy OSD lub informacji o wprowadzeniu do stosowania nowej lub zmienionej IRiESD, przy
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego, na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej.
§ 1. Podstawowe parametry Umowy
1. W dniu zawarcia Umowy Odbiorca zakwalifikowany jest do grupy taryfowej w:

Taryfie Sprzedaży:
Taryfie OSD:

2. Dostarczanie i odbiór paliwa gazowego oraz naliczanie opłat rozpocznie się w dniu:
3. Umowa wchodzi w życie w dniu wskazanym w § 6 ust. 4 i zostaje zawarta na czas nieokreślony /
określony do dnia1:
4. Punkt dostawy zlokalizowany jest pod adresem:
kod pocztowy i miejscowość

ulica

nr domu/lokalu

nr działki

Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego pod wyżej wskazanym adresem.
5. Łączna moc zainstalowanych urządzeń:
kW
6. Urządzenie pomiarowe zamontowane u Odbiorcy:
typ

stan

nr fabryczny

nr plomby

gazomierz:
rejestrator mocy:
reduktor:
7. Odbiorca oświadcza, że będzie nabywał paliwo gazowe w ilości nie większej niż 110 kWh/h, i będzie zużywał je na potrzeby:
7.1 Gospodarstwa domowego2
7.3 Działalności gospodarczej3
3
7.2 Gospodarstwa domowego i działalności gospodarczej
7.4 Inne3
1

Niepotrzebne skreślić
W przypadku przekroczenia zużycia wyrobów gazowych odpowiednio: powyżej 10 m3/h oraz ponad 8 000 m3 dla gazu E i powyżej 25 m3/h oraz ponad 10 650 m3 dla
gazu Lw, przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się w celu szczegółowego ustalenia przeznaczenia paliwa gazowego.
3 Odbiorca nabywający paliwo gazowe na cele wskazane w ust. 7.2, 7.3 lub 7.4 zobowiązany jest do zużywania paliwa gazowego zgodnie ze złożonym „Oświadczeniem
o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych uprawniającym do zwolnienia z podatku akcyzowego”, które stanowi załącznik do Umowy.
2
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§ 2. Przedmiot Umowy
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe do
instalacji znajdującej się w obiekcie wskazanym w § 1 ust. 4
Umowy oraz przenosić na Odbiorcę prawo własności
dostarczonego paliwa gazowego, a Odbiorca zobowiązuje
się odbierać paliwo gazowe dostarczone mu przez
Sprzedawcę i uiszczać na rzecz Sprzedawcy przysługujące
mu należności, na warunkach określonych w Umowie,
Ogólnych Warunkach Umowy (OWU), Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz Taryfie.
2. Zasady kwalifikacji Odbiorcy do grup taryfowych w trakcie
obowiązywania Umowy, w tym zasady zmiany grup
taryfowych, a także zasady ustalania oraz zmiany mocy
umownej określone są w Taryfie. Zmiana grupy taryfowej
na zasadach określonych w Taryfie nie wymaga zmiany
Umowy w formie wskazanej w § 6 ust. 3 Umowy.
3. Zmiana łącznej mocy zainstalowanej urządzeń wskazanej
w § 1 ust. 5 Umowy wymaga uprzedniej zmiany Umowy
w formie wskazanej w § 6 ust. 3 Umowy i może wymagać
zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej.
§ 3. Zasady realizacji przedmiotu Umowy
1. Własność paliwa gazowego przechodzi na Odbiorcę na
wyjściu z układu pomiarowego, po dokonaniu pomiaru.
2. Ustalenie ilości dostarczonego Odbiorcy paliwa gazowego
oraz obliczenie strumienia paliwa gazowego odbywa się na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych wskazanych
w § 1 ust. 6 Umowy.
3. Sprzedawca dostarczy i zainstaluje układ pomiarowy na
swój koszt. Zainstalowanie sprawnego i zewnętrznie
nieuszkodzonego układu pomiarowego (z plombą
legalizacyjną właściwego Urzędu Miar i plombami
założonymi przez Sprzedawcę) zostanie potwierdzone przez
Odbiorcę poprzez podpisanie protokołu montażu.
4. Ustalenie wysokości należności przysługujących Sprzedawcy
od Odbiorcy odbywać się będzie na podstawie cen i stawek
opłat określonych w:
a) Taryfie Sprzedaży – w zakresie sprzedaży Paliw
gazowych;
b) Taryfie OSD – w zakresie świadczenia usługi
dystrybucji;
zgodnie z zasadami rozliczeń określonymi szczegółowo
w tych Taryfach, w Umowie oraz w OWU i IRiESD.
5. Umowa ulega rozwiązaniu na zasadach określonych
w § 8 OWU.
§ 4. Oświadczenia Sprzedawcy
Sprzedawca oświadcza, że:
1. na dzień zawarcia Umowy jest zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług i posługuje się
numerem identyfikacji podatkowej podanym w komparycji
Umowy;
2. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
w zakresie podatku dochodowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
3. działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013
roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych, jest dużym przedsiębiorcą
w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/w ustawy;
4. rachunki bankowe, które zostaną wskazane do realizacji
płatności w zakresie Umowy zostały zgłoszone do
elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy
podatników”, o którym mowa w ustawie o podatku od
towarów i usług lub stanowią przypisane do Odbiorcy konto
indywidualne powiązane z rachunkami zgłoszonymi do tego
rejestru.
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5. posiada status pośredniczącego podmiotu gazowego,
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy z dnia
6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.
§ 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Odbiorcy
Zgodnie z art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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”), DUON Dystrybucja Sp. z o.o.
z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania,
przy
ul. Batorowska 15, 62-081 Przeźmierowo („DUON”) informuje,
że:
1. jest Administratorem danych osobowych Odbiorcy, osób
reprezentujących Odbiorcę lub osób wskazanych przez
Odbiorcę do kontaktu w związku z realizacją Umowy;
2. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się kontaktować w każdym temacie dotyczącym
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, kierując
korespondencję na adres: odo@gge.com.pl;
3. dane osobowe, pozyskiwane są bezpośrednio od osoby,
której dane dotyczą lub udostępnione zostały przez
podmiot, którego wskazana osoba reprezentuje w związku
z podpisaniem i realizacją Umowy. Dane osobowe mogą
zostać pozyskane również, ze źródeł zewnętrznych
w zakresie niezbędnym do oceny wiarygodności Odbiorcy
jak i osób go reprezentujących;
4. dane osobowe przetwarzane są następujących celach:
podpisania i realizacji zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO), prowadzenia ksiąg rachunkowych i spełniania
obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
wiarygodnej weryfikacji odbiorcy instytucjonalnego i osób
go reprezentujących, dokonywania bieżących ustaleń
w zakresie realizacji Umowy, obrony i dochodzenia roszczeń
wynikających z realizacji Umowy oraz marketingu
bezpośredniego w tym również przeprowadzania badań
satysfakcji i opinii Odbiorcy, prowadzenia zestawień
statystycznych i analityczny oraz obsługi administracyjnej
w tym rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
5. w sytuacji wyrażenia osobnej zgody dane osobowe będą
przetwarzane również w celu: przesyłania dokumentów
księgowych w formie elektronicznej, przesyłania
przypomnień w formie SMS o podaniu stanu licznika,
przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail
lub wykonywana połączeń marketingowych na podany
numer telefonu komórkowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do
swoich danych osobowych, sprostowania danych
osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wycofania zgody, a także prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli w Pani/Pana ocenie DUON przetwarza
dane w sposób nieprawidłowy;
7. z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych
osobowych można zapoznać się w Ogólnych Warunkach
Umowy lub na stronie www.duon.pl/rodo.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się
właściwe przepisy prawa polskiego.
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2. Na potrzeby bieżących kontaktów niezbędnych dla
prawidłowej realizacji Umowy, Strony ustalają następującą
osobę kontaktową ze strony Odbiorcy:
Imię i nazwisko:
Tel:
E-mail:
Zmiana danych osoby kontaktowej określonych powyżej,
nie wymaga zmiany Umowy i zachowania formy, o której
mowa w ust. 3 poniżej. Jednocześnie Odbiorca zobowiązuje
się niezwłocznie informować Sprzedawcę o zmianie tych
danych na piśmie, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od
wystąpienia zmiany.
3. W przypadku Umowy zawartej w formie pisemnej, wszelkie
zmiany Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba
że w Umowie lub OWU zastrzeżono inną formę.
W przypadku Umowy zawartej w formie dokumentowej,
wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie
wymagają pod rygorem ich nieważności formy pisemnej lub
formy dokumentowej – na zasadach analogicznych jak
określone w ust. 4 poniżej.
4. Umowę uważa się za zawartą w dniu jej podpisania przez
obie Strony, a w przypadku Umowy zawieranej w formie
dokumentowej – z chwilą przekazania przez Odbiorcę do
Sprzedawcy oświadczenia (w formie dokumentowej)
o zawarciu Umowy o treści zgodnej z dokumentem Umowy
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podpisanym przez Sprzedawcę i przesłanym uprzednio do
Odbiorcy w formie dokumentowej.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla Odbiorcy i dla Sprzedawcy.
6. Poniższe załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1
Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa
potwierdzające
umocowanie
osób
reprezentujących Odbiorcę
Załącznik nr 2
Ogólne Warunki Umowy (OWU)
Załącznik nr 3
Taryfa OSD
Załącznik nr 4
Taryfa Sprzedaży (w przypadku Odbiorcy
w gospodarstwie domowym Taryfa OSD
oraz Taryfa Sprzedaży stanowią jeden
dokument, tj. jeden załącznik)
Załącznik nr 5
Wzór
oświadczenia
Odbiorcy
o odstąpieniu od Umowy
Załącznik nr 6
Oświadczenie o sposobie wykorzystania
nabywanych
wyrobów
gazowych
uprawniającym do zwolnienia z podatku
akcyzowego w przypadku odbiorcy nie
będącego gospodarstwem domowym,
Załącznik nr 7
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRiESD) do pobrania pod
adresem www.duon.pl lub drukowana
na życzenie Odbiorcy

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

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

ODBIORCA

DUON Dystrybucja sp. z o.o.
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Oświadczenie Odbiorcy:
Oświadczam, że przed zawarciem Umowy zostały mi doręczone Ogólne Warunki Umowy, Taryfa, IRiESD, wzór Oświadczenia
o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych uprawniającym do zwolnienia z podatku akcyzowego.
TAK/NIE*
Dobrowolne oświadczenia Odbiorcy:
1. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podanych w Umowie podmiotom, które będą następcami prawnymi
DUON Dystrybucja sp. z o.o. przed dniem przejęcia praw i obowiązków DUON Dystrybucja sp. z o.o., w celu podjęcia kroków
niezbędnych do dalszego wykonywania Umowy.
TAK/NIE*
2. Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz zawiadomień
związanych z wykonaniem niniejszej Umowy przez administratora danych i inne podmioty działające w imieniu i na rzecz DUON
Dystrybucja sp. z o.o., na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Oświadczam, że zostałem
poinformowany o tym, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, a zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na
wykonywanie Umowy.
TAK/NIE*
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Umowie przez DUON Dystrybucja sp. z o.o. w celach
marketingowych i prowadzenia badań opinii publicznej, w tym również po rozwiązaniu Umowy. Oświadczam, że zostałem
poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, oraz
że podanie moich danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym
czasie cofnięta, bez wpływu na wykonywanie Umowy.
TAK/NIE*
* niewłaściwe skreślić

……………………………………………….

dnia …………………………………..

Miejscowość
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czytelny podpis Odbiorcy lub jego pełnomocnika
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