
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego

Green S.A. - Centrum Obsługi Klientów 
Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław 

cok@greensa.pl
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Infolinia 801 911 411 lub 22 428 04 11

SPRZEDAWCA CZYTELNY PODPIS KLIENTA

Green S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-304) ul. Antoniego Słonimskiego 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000385195, kapitał zakładowy: 2.265.605,70 zł 
(wpłacony w całości), NIP: 7010296402, zwaną dalej „Sprzedawcą”, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa:

a następującym Klientem:

1.

§ 2. Warunki Umowy

W okresie obowiązywania Umowy cena Gazu oraz stawka opłaty abonamentowej wynosi: 

CZYTELNY PODPIS KLIENTA

Oświadczam, że otrzymałem Załącznik nr 4 - pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wzorem odstąpienia

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków na jakich Sprzedawca będzie dostarczał Gaz na rzecz Klienta w Miejscu (-ach) Odbioru Gazu wskazanym (-ych) w Załączniku nr 1 do Umowy. Zakresem Umowy objęta jest sprzedaż Gazu, jak 
również świadczenie usług dystrybucji Gazu do Miejsca Odbioru Gazu za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD, do której przyłączony jest Układ pomiarowy Klienta w Miejscu Odbioru Gazu. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje przez czas oznaczony 3 lat liczonych od rozpoczęcia dostarczania Gazu, co nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. 

3. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję nr OPG/292/21205/W/DRG/2015/ŁP na obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

4. Strony zgodnie przyjmują, że podstawą do ustalenia i realizacji wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy są postanowienia: Umowy, Taryfy Sprzedawcy, Taryfy OSD, IRiESD, oraz Załączniki do Umowy, które stanowią jej 
integralną część.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami dokumentów wymienionych w § 1 ust. 4 Umowy, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne akty prawne z zakresu 
prawa energetycznego tj. ustawę Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2012, poz.1059 ze zm.) wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

5.

Z tym zastrzeżeniem, iż gdy cena Gazu lub stawka opłaty abonamentowej, które określone zostały w powyższej tabeli, będą wyższe od ceny Gazu lub stawki opłaty abonamentowej wynikającej z aktualnej (zatwierdzonej) Taryfy Sprzedawcy, 
wówczas cena Gazu lub stawka opłaty abonamentowej, określona w powyższej tabeli, ulegnie obniżeniu do wysokości ceny Gazu lub stawki opłaty abonamentowej wynikającej z aktualnej  (zatwierdzonej) Taryfy Sprzedawcy. Obniżenie ceny Gazu 
lub stawki opłaty abonamentowej do wysokości ceny Gazu lub stawki opłaty abonamentowej wynikającej w aktualnej  (zatwierdzonej) Taryfy Sprzedawcy nastąpi z dniem wprowadzenia przez Sprzedawcę takiej Taryfy do stosowania. W razie 
zwolnienia Sprzedawcy przez Prezesa URE z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, ustalona na dzień poprzedzający dzień zwolnienia Sprzedawcy z ww. obowiązku cena Gazu lub stawka opłaty abonamentowej obowiązuje aż do 
rozwiązania niniejszej Umowy, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej. Miesięczny rabat gazowy udzielany jest Klientowi w wysokości określonej w tabeli powyżej i uzależniony jest od grupy taryfowej OSD.

2. Rozliczenia z tytułu dystrybucji Gazu dokonywane będą według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD. Sprzedawca pobiera należności z tytułu dystrybucji Gazu, które następnie 
zobowiązuje się przekazać na rzecz OSD.

3. Należności z tytułu realizacji niniejszej Umowy regulowane będą przez Klienta zgodnie z terminem (lub terminami) płatności określonym (-i) na fakturze.

4. Szczegółowe zasady rozliczeń dotyczące pobieranego przez Klienta Gazu określone są w dokumencie Ogólne Warunki Umowy  Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego (dalej „OWU”). 

5. Integralną część Umowy stanowią: Taryfa Sprzedawcy, Taryfa OSD oraz Załącznik nr 1 (Miejsce Odbioru Gazu); Załącznik nr 2 (Pełnomocnictwo); Załącznik nr 3 (OWU); Załącznik nr 4 (Pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wzorem 
odstąpienia); Załącznik nr 5 (Oświadczenie Klienta na potrzeby podatku akcyzowego) - wymagany wyłącznie, gdy Klient deklaruje zakup paliwa gazowego w ilości większej niż 8 000 m3 rocznie. Klient oświadcza, że przed zawarciem 
Umowy otrzymał dokumenty wymienione w zdaniu poprzednim, oraz że zapoznał się z ich treścią, a po podpisaniu otrzymał kopię Umowy i wszystkich Załączników. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa wraz ze wszystkimi jej Załącznikami stanowi kompletne i ostateczne porozumienie między Stronami, a wszelkie ustalenia poprzedzające zawarcie Umowy, których treści nie da się pogodzić 
z niniejszym dokumentem, zostają uznane za zastąpione przez postanowienia Umowy lub jej Załączników.

7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Klienta i jeden dla Sprzedawcy.

§ 1. Przedmiot Umowy
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DATA d d / m m / r r r r Miejscowość pomiędzy:

WEDŁUG AKTUALNYCH DOKUMENTÓW KLIENTA

IMIĘ / IMIONA

NAZWISKO

PESEL

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES EMAIL

ADRES ZAMIESZKANIA KORESPONDENCYJNY (JEŻELI INNY)

KOD POCZTOWY, POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR POSESJI / NR LOKALU / MIESZKANIA

[gr/kWh] [gr/kWh] 
Z zerową stawką akcyzy lub uwzględniającą 

zwolnienie od akcyzy

W-1.1 9,755 11,999 5,80 7,13 9,00 11,07
W-1.2 9,755 11,999 4,88 6,00 9,00 11,07
W-1.12T 9,755 11,999 2,72 3,35 9,00 11,07
W-2.1 9,755 11,999 3,70 4,55 9,00 11,07

WS W-2.2 9,755 11,999 2,82 3,47 9,00 11,07
W-2.12T 9,755 11,999 0,43 0,53 9,00 11,07
W-3.6 9,755 11,999 2,82 3,47 9,00 11,07
W-3.9 9,755 11,999 1,21 1,49 9,00 11,07
W-3.12T 9,755 11,999 0,00 0,00 9,00 11,07
W-4 9,755 11,999 0,00 0,00 9,00 11,07

Grupa taryfowa 
Sprzedawcy 

Grupa taryfowa 
OSD 

Rabat gazowy
miesięcznie 

Rabat gazowy 
miesięcznie 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

Stawka opłaty 
abonamentowej 

Autoryzowany Partner 
Handlowy Green S.A.



zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą paliwa gazowego Green S.A. z siedzibą we Wrocławiu

IMIĘ/IMIONA

NAZWISKO

PESEL

Załącznik nr 1 
do Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Miejsce Odbioru Gazu 

Na podstawie Umowy Gaz będzie dostarczany do następującego Miejsca Odbioru Gazu

SPRZEDAWCA CZYTELNY PODPIS KLIENTA
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  z                    Dla większej liczby Miejsc Odbioru Gazu należy wypełnić odpowiednią liczbę Załączników Nr 1. Niniejszy  Załącznik Nr 1 jest           

załączników (podać nr kolejny Załącznika i ich liczbę)

TAK NIE DODATKOWE ZGODY

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Sprzedawcę oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą obecnie i w przyszłości.

Klient wyraża zgodę na  wysyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez Sprzedawcę oraz podmioty współpracujące ze Sprzedawcą obecnie i w przyszłości.

Klient wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych przez Sprzedawcę innym podmiotom, w szczególności instytucjom bankowym, ubezpieczeniowym, firmom telemarketingowym, z 
którymi Sprzedawca współpracuje lub zamierza współpracować.
Klient wyraża zgodę na składanie przez Sprzedawcę propozycji zawarcia umów lub zawiadomień dotyczących zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, na 
podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy bądź zmian do Umowy, na 
podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Autoryzowany Partner 
Handlowy Green S.A.

Gmina, miejscowość

Kod pocztowy, poczta -

Ulica, nr posesji, lokalu, mieszkania

Tytuł prawny do obiektu (nazwa / czas trwania)

Rok umowny / / - / /
ID punktu wyjścia

Numer OSD

Numer urządzenia pomiarowego / gazomierza

Numer przelicznika / rejestratora

Nazwa OSD

Obszar dystrybucyjny OSD*

Grupa taryfowa OSD

Moc umowna [kWh/h]

Deklarowane roczne zużycie gazu [kWh/rok]

Dotychczasowy sprzedawca gazu

Obszar dotychczasowego sprzedawcy gazu

Grupa taryfowa u dotychczasowego sprzedawcy gazu

ID (nr klienta) u dotychczasowego sprzedawc y gazu

Przewidywane rozpoczęcie dostarczania Gazu na podstawie Umowy

Umowa sprzedaży / kompleksowa** z dotychczasowym sprzedawcą Gazu zawarta została na czas: nieoznaczony / oznaczony** 

do dnia i Klient posiada prawo jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia

należy wypełnić wyłącznie w przypadku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., wybierając jeden z następujących: Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Poznań, Zabrze, Tarnów.*
**   niewłaściwe skreślić

r r r r m m d d r r r r m m d d



Dane Mocodawcy

CZYTELNY PODPIS KLIENTA

W celu realizacji Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego o podanym wyżej numerze, zawartej przez Mocodawcę ze Sprzedawcą,  
Mocodawca udziela pełnomocnictwa Sprzedawcy, to jest przedsiębiorstwu Green S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-304) przy ul. Antoniego 
Słonimskiego 6, o numerze KRS 0000385195, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP 7010296402. 

Zakres pełnomocnictwa obejmuje:

1. Zgłoszenie właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Green S.A. Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa 
Gazowego i przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, 

Adres zamieszkania

KOD POCZTOWY, POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR POSESJI / NR LOKALU / MIESZKANIA

DATA d d / m m / r r r r

IMIĘ/ IMIONA

NAZWISKO

PESEL

NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

Załącznik nr 2
do Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Pełnomocnictwo

2. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego lub złożenie 
oświadczenia o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego i/lub dotychczas obowiązującej 
umowy sprzedaży paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy paliwa gazowego, 

3. Uzyskanie w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy, informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i 
okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego i/lub dotychczas obowiązującej 
umowy sprzedaży paliwa gazowego, 

4. Dokonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem zmiany sprzedawcy oraz związanych z realizacją zawartej 
Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego i/lub umowy sprzedaży paliwa gazowego, w tym przed Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, jak również przed dotychczasowym sprzedawcą,

5. Uzyskanie w razie potrzeby, od Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub dotychczasowego zleceniodawcy usługi dystrybucji, informacji 
dotyczącej warunków świadczonej usługi na wskazanym punkcie/ punktach zdawczo-odbiorczym/-ych lub dowolnej liczby faktur za paliwo 
gazowe, obejmujących dowolny okres, 

6. Realizowanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dokonywania aktualizacji danych Odbiorcy u dotychczasowego 
sprzedawcy i/lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz zmianę warunków umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez 
Odbiorcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, w tym: danych adresowych Odbiorcy oraz danych punktu poboru Odbiorcy; zgłoszenie 
zmiany grupy taryfowej lub zgłoszenie zmiany mocy umownej – w trakcie obowiązywania Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa 
Gazowego z Green S.A., 

7. Dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności oraz składanie i odbieranie oświadczeń związanych z anulowaniem zgłoszonego 
procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku zaistnienia koniecznych ku temu okoliczności, 

8. Cofanie oświadczeń o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego i/lub dotychczas 
obowiązującej umowy sprzedaży paliwa gazowego, a także zmiany terminu jej rozwiązania w przypadku okoliczności leżących w interesie 
Odbiorcy, 

9. Uzyskanie od Operatora Systemu Dystrybucyjnego dostępu do historycznych danych o zużyciu paliwa gazowego i mocy pobranej 
od momentu rozpoczęcia dostaw dla PZO Odbiorcy, 

10. Złożenie wniosku do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o dane niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej, 

11. Włączenie do umowy Sprzedawcy z odpowiednim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego wskazanego przez Green S.A. punktu 
zdawczo-odbiorczego, 

12.

zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą paliwa gazowego Green S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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Potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści niniejszego pełnomocnictwa oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji 
czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem. 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Green S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. 

Autoryzowany Partner 
Handlowy Green S.A.
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