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Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
obiektu Podmiotu nie będącego konsumentem zakwalifikowanego
do grupy przyłączeniowej BI lub BII (zwanej dalej Umową)
zawarta pomiędzy
EWE energia sp. z o.o., z siedzibą w Międzyrzeczu (66-300), ul. 30 stycznia 67, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000065199, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7781359052,
REGON: 639624958, o kapitale zakładowym w wysokości 387.012.624,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
przez:
w dalszej części umowy zwaną EWE,

a
Podmiotem będący konsumentem
imię i nazwisko

adres zameldowania

adres korespondencyjny1

PESEL

numer telefonu1

adres poczty elektronicznej1

działający przy zawieraniu Umowy osobiście lub reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr 6 do
Umowy
PESEL

numer telefonu1

adres poczty elektronicznej1

łącznie określanymi Stronami, o następującej treści.

R

imię i nazwisko

§ 1. Metryka Umowy

1. numer umowy
5. tytuł prawny
10. wysokość opłaty za przyłączenie NETTO

2. numer klienta
6. numer warunków przyłączenia

3. numer PPG

7. termin realizacji przyłączenia

11. wysokość opłaty za przyłączenie BRUTTO
15. telefon alarmowy operatora

EWE energia sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz
ul. 30 stycznia 67

800 111 992

2.
3.

4.

12. wysokość I raty opłaty za przyłączenie NETTO
16. ekoFaktura

9. zadeklarowany roczny odbiór

13. wysokość I raty opłaty za przyłączenie BRUTTO

17. zgoda na składanie ofert w
formie elektroniczne

18. tryb zawarcia umowy

§ 2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest przyłączenie (dalej Przyłączenie) do sieci gazowej EWE (dalej Sieć) instalacji gazowej Podmiotu zlokalizowanej
w Obiekcie wskazanym w § 1 pkt. 4 Umowy.
Podmiot oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z Obiektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w postaci wskazanej w § 1 pkt. 5 Umowy,
a Umowę zawiera jako konsument.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie znajdą postanowienia Ogólnych Warunków Umów (zwanych dalej OWU), stanowiących Załącznik nr 1
do Umowy jako integralna część Umowy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami OWU i Regulaminu,
pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy. Z wyjątkiem zwrotów lub skrótów zdefiniowanych odrębnie w Umowie, wszelkie zwroty pisane w Umowie z
dużej litery oraz skróty używane w Umowie mają takie samo znaczenie jak zwroty lub skróty zdefiniowane w OWU.
Przyłącze zostanie wykonane zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci gazowej EWE o numerze wskazanym w § 1 pkt. 6 Umowy (zwanymi dalej WP),
w terminie określonym w § 1 pkt. 7 Umowy, pod warunkiem spełnienia przez Podmiot jego zobowiązań wzajemnych niezbędnych do wykonania Przyłączenia
instalacji gazowej Podmiotu do Sieci, określonych w ust. III OWU oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. V pkt. 1, ust. VI pkt. 3, ust. X pkt. 7, ust. XI pkt. 7
i ust. XII 7 OWU i postanowień § 3 ust. 1 Umowy.
Zakres prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:
a)
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub
zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa,
b)
budowę przyłącza o parametrach określonych w WP oraz włączenie wybudowanego przyłącza do czynnej Sieci,
c)
napełnienie instalacji gazowej Podmiotu paliwem gazowym z Sieci, pod warunkiem wykonania przez Podmiot tej instalacji i jej technicznego odbioru
oraz zawarcia przez Podmiot umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży i umowy dystrybucji zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 OWU,
d)
Przyłączenie obejmuje budowę przyłącza o parametrach wskazanych w pkt. 6 WP,
e)
zmiana zakresu rzeczowego Przyłączenia, wskazanego w § 2 ust. 5 lit. b) Umowy, wynikająca z przyczyn niezależnych od EWE lub Podmiotu, nie
stanowi zmiany Umowy, o której mowa w § 6 ust. 4 Umowy, a także nie uprawnia Podmiotu do odstąpienia od Umowy.
W przypadku konieczności budowy Sieci niezbędnej do realizacji Przyłączenia jej parametry zostały wskazane w pkt. 8 WP.
Potwierdzeniem realizacji Umowy jest Protokół odbioru końcowego przyłączenia, podpisany przez obie Strony Umowy, zawierający m.in. informacje
dotyczącą faktycznej długości Przyłączenia, która stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT obejmującej opłatę wskazaną w § 4 ust. 4 lit b) Umowy.
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5.

8. moc przyłączeniowa

ZÓ

14. OSD

1.

4. adres przyłączanego obiektu

6.
7.

1.

2.

1.

2.
3.

§ 3. Termin realizacji Przyłączenia
Zakończenie realizacji Przyłączenia, przez co Strony rozumieją gotowość do świadczenia przez EWE usługi dystrybucji paliwa gazowego do Obiektu
Podmiotu, nastąpi najpóźniej do dnia wskazanego w § 1 pkt. 7 Umowy, przy czym niewykonanie w terminie przez Podmiot obowiązków wymienionych w § 4
ust. 4 lit. a) Umowy i ust. VII ust. 3 OWU, powoduje przesunięcie powyższego terminu o taką liczbę dni, o jaką Podmiot opóźnił wykonanie opisanych
obowiązków z zastrzeżeniem zapisów ust. V pkt 5 OWU.
Zmiana terminu rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego przez Podmiot określonego w ust. 3 pkt. 6 OWU, która nie skutkuje zmianą terminu wykonania
Przyłączenia, nie uprawnia Podmiotu do odstąpienia od Umowy, ani nie wyłącza pozostałych obowiązków Podmiotu wynikających z Umowy.
§ 4. Opłata za Przyłączenie
Koszty realizacji Przyłączenia ponoszone są przez EWE. Podmiot zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz EWE opłaty za przyłączenie, w wysokość
ustalonej zgodnie ze stawkami opłat oraz warunkami ich stosowania wynikającymi z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. Wyciąg z Taryfy
(w zakresie dotyczącym Przyłączenia) lub Taryfa stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, jako jej integralna część.
Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Umowy, wysokość opłaty za Przyłączenie obliczona w dniu zawarcia Umowy została wskazana w § 1 pkt. 10 Umowy,
a jej wysokość powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) została wskazana w § 1 pkt. 11 Umowy.
Opłata za Przyłączenie może ulec zmianie przy zastosowaniu stawek wynikających z obowiązującej Taryfy w przypadku, gdyby faktyczna długość
Przyłączenia była inna od założonej, na etapie określania WP, a jego długość miała wpływ na wysokość opłaty za przyłączenie, i/lub Przyłączenie wymagało
realizacji z użyciem ponadstandardowych elementów Przyłączenia co skutkowałoby wzrostem opłaty przyłączeniowej o co najmniej 20 (słownie: dwadzieścia)
%. W takiej sytuacji EWE powiadomi na piśmie Podmiot o konieczności odpowiednio zmiany długości Przyłączenia, mocy przyłączeniowej lub nakładów na
elementy ponadstandardowe Przyłączenia, a także o zmianie wysokości opłaty za przyłączenie, wskazując nową wysokość tej opłaty oraz informując
Podmiot o prawie odstąpienia od Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia powiadomienia . W przypadku odstąpienia przez Podmiot od

uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez EWE w celu ułatwienia kontaktu z Podmiotem w związku z wykonaniem umowy. W przypadku niepodania tej danej lub
cofnięcia zgody na jej przetwarzanie korespondencja wysyłana będzie na adres wskazany adres zameldowania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.
1
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Umowy zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego, Strony obowiązane będą zwrócić sobie wzajemnie świadczenia (lub ich ekwiwalent pieniężny)
spełnione przez Strony przed złożeniem przez Podmiot oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W sytuacji określonej w niniejszym ustępie, zmiana
wysokości opłaty za przyłączenie nie będzie wymagała zawarcia aneksu do Umowy, a nowa wysokość opłaty za przyłączenie zostanie ustalona zgodnie
z obowiązująca w chwili dokonania zmiany Taryfą.
Opłata za przyłączenie, w wysokości ustalonej zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 lub 3 Umowy, uiszczona zostanie przez Podmiot na rachunek bankowy
wskazany na fakturze w następujących ratach i terminach:
a) I rata w wysokości wskazanej § 1 pkt. 12 Umowy, powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących
przepisów prawa, na podstawie faktury proforma wystawionej przez EWE – nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy,
b) II rata w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością opłaty za przyłączenie określonej w § 1 pkt. 13 Umowy z uwzględnieniem zapisów § 4
ust. 3 Umowy, a wysokością I raty, na podstawie faktury VAT wystawionej w terminie do 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych po zrealizowaniu
Umowy z terminem płatności 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od daty jej wystawienia.
§ 5. Dane kontaktowe
Adres EWE do korespondencji określony jest na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje płatność z tytułu realizacji Umowy. Do
czasu otrzymania przez Podmiot pierwszej faktury lub dokumentu, na podstawie którego następuje płatność, adres do korespondencji jest następujący: EWE
energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz.
Kontakt z EWE jest również możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta eBOK
(www.ebok.ewe.pl). Adres poczty elektronicznej i numer telefonu wskazany zostanie na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego następuje
płatność. Do czasu otrzymania przez Podmiot pierwszej faktury lub dokumentu, na podstawie którego następuje płatność, dane te są następujące:
a) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ewe.pl,
b) telefonicznie pod numerem Infolinii: 123 800 000.
Po otrzymaniu pierwszej faktury dane kontaktowe EWE wynikać będą z każdorazowo przesłanej faktury.
§ 6. Postanowienia końcowe
Umowę zawarto w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron.
Umowa stanowi podstawę do realizacji prac budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez Strony, na zasadach określonych w Umowie i OWU.
Przeniesienie praw i obowiązków z Umowy przez Podmiot wymaga dla swej skuteczności uprzedniej zgody EWE wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. EWE może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inny podmiot powiązany kapitałowo z EWE po uprzednim
poinformowaniu o tym Podmiotu.
Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa lub OWU stanowią
w danym przypadku inaczej.
Zmiana danych Strony Umowy obejmujących dane osobowe, adres siedziby, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer
konta bankowego EWE nie wymaga zmiany Umowy.
Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo i miejscowo sądu
powszechnego.
Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Umowie lub wynikających z Umowy stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Wszelką korespondencję dotyczącą Umowy każda ze Stron będzie kierowała na adres drugiej Strony wskazany w nagłówku Umowy (w przypadku Podmiotu
lub w § 5 Umowy (w przypadku EWE), a w przypadku gdy adres ten ulegnie zmianie po podpisaniu Umowy, Strona zmieniająca adres zobowiązana jest
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od jego zmiany powiadomić drugą Stronę na piśmie.
Niniejsza Umowa wraz z OWU i dalszymi załącznikami wymienionymi w § 7 ust. 1 Umowy stanowi całość porozumień pomiędzy Stronami z chwilą jej wejścia
w życie zastępuje wszystkie poprzednie ustne i pisemne ustalenia, dokumenty, porozumienia oraz umowy pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu Umowy.
§ 7. Załączniki do umowy
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Umowy,
Załącznik nr 2 Wyciąg z Taryfy lub Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy,
Załącznik nr 3 Szczegółowy harmonogram realizacji Przyłączenia i obowiązków Stron w procesie realizacji Przyłączania,
Załącznik nr 4 Wzór Podania o uruchomienie przyłącza / urządzenia gazowego i napełnienia paliwem gazowym instalacji gazowej,
Załącznik nr 5 Wzór dokumentu o wyrażeniu zgody na zajęcie nieruchomości sąsiednich2,
Załącznik nr 6 Oryginały albo uwierzytelnione kopie pełnomocnictw osób upoważnionych do zawarcia Umowy, o ile takie są wymagane.
Podmiot oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał się z dokumentami wymienionymi w § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 Umowy.
W przypadku wyrażenia we wniosku zgody dokumenty wymienione w § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 Umowy zostały dostarczone w formacie plików „PDF” na
adres e-mail wskazany w nagłówku Umowy. Zdanie poprzednie nie dotyczy przypadku, kiedy Umowa została zawarta w trybie elektronicznym zgodnie
z ust. XII OWU.
Podmiot oświadcza, że wzorzec Umowy o przyłączenie i wzorce dokumentów wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 Umowy udostępniono jemu w na
stronie internetowej EWE pod adresem www.ewe.pl.

Podmiot

W

EWE

2



___________________________________

___________________________________

(data i czytelny podpis)

(data i czytelny podpis)

dotyczy sytuacji, w której Podmiot zobowiązał się w umowie do uzyskania takich zgód.
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorami Państwa danych osobowych (dalej Dane) przekazanych w powyższej Umowie są EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

W

ZÓ

R

30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz oraz EWE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, zwani dalej:
„Współadministratorami”. Mogą Państwo skontaktować się ze Współadministratorami w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania swoich Danych za
pośrednictwem powołanego przez nich Inspektora Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@ewe.pl, adresem do korespondencji: EWE Polska sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań lub pod numerem telefonu: 123 800 000.
2. Wszelkie prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem Państwa Danych mogą wykonywać Państwo wobec każdego ze Współadministratorów.
Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za realizację wszelkich obowiązków ciążących na nich, jako Administratorach Danych. Na Państwa żądanie
Inspektor Ochrony Danych udostępni szczegółowe informacje na temat zakresu obowiązków Współadministratorów.
3. Cel przetwarzania Państwa Danych:
• w celu realizacji zawartej Umowy,
• w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Współadministratorów,
• w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na Współadministratorach,
• w celu ewentualnego dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń,
• w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie Danych, Dane będą przetwarzane również dla celów wskazanych w złożonym
oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej RODO) i jego poniższe zapisy:
• Art.6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacja działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy;
• Art.6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie usprawiedliwiony cel Współadministratorów, w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim produktów i usług
własnych, windykacją i dochodzeniem roszczeń.
• Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wyznaczonym zgodą;
• Art.6 ust. 1 lit. c. RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego, ciążącego na Współadministratorach (np.: obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości
oraz VAT i CIT, prawa budowlanego, prawa energetycznego);
5. Okres przetwarzania Danych:
• dane w celu realizacji Umowy będą przechowywane przez Współadministratorów przez okres obowiązywania Umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres
niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługa reklamacji), zabezpieczenia i/lub dochodzenia roszczeń przysługujących
Współadministratorom, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Współadministratorów,
• dane będą przetwarzane ze względów podatkowych przez okres 6 lat, licząc od końca roku, w którym Umowa uległa rozwiązaniu,
a w przypadku konieczności windykacji roszczeń do upływu okresu przedawnienia, tj. 6 lat od momentu uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie,
• dane osobowe
na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Współadministratorów przetwarzane będą
do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących,
inicjowanych przez Współadministratorów,
w celach marketingowych i handlowych, Dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania,
• w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej
i numer telefonu, Dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
6. Podanie Danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Wyrażenie lub brak
dodatkowej zgody na przetwarzanie Danych, w celach innych niż związanych z realizacją Umowy, nie będzie miało wpływu na wykonywanie Umowy.
7. Współadministratorzy mogą przekazać Państwa Dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz EWE, zajmującym się obsługą systemów księgowych, IT,
obsługą prawną, finansową, windykacją roszczeń, budową i projektowaniem sieci gazowych, usługami pośrednictwa w zakresie zawierania umów czy
doręczaniem korespondencji.
8. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać Państwa Danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Mają Państwo prawo do:
• dostępu do treści swoich Danych,
• sprostowania Danych - jeżeli te posiadane przez Współadministratorów są niekompletne lub nieprawdziwe,
• przenoszenia Danych,
• żądania ograniczenia przetwarzania Danych o ile zostaną spełnione warunki przysługiwania tych praw,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych przez Współadministratorów,
• cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie,
• wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (UODO) , jeżeli w Państwa ocenie, przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy RODO.
10. W oparciu o Państwa Dane Współadministratorzy nie będą podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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Dobrowolne oświadczenie Odbiorcy

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingu produktów i usług innych niż Współadminstratorów,
wraz z przekazywaniem moich danych osobowych takim podmiotom.
 TAK

 NIE

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych każdego ze
Współadministratorów oraz podmiotów współpracujących z nimi drogą
elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer
telefonu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 poz. 123, tj. z późn.
zm.).
 TAK

 NIE

zgodę
na
otrzymywanie
telefonicznych
połączeń
przychodzących inicjowanych przez każdego ze Współadministratorów
oraz podmioty współpracujące z nimi w celach handlowych i
marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, tj. z późn. zm.).
 TAK

 NIE

ZÓ
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