UMOWA PORĘCZENIA

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:

____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, (__-___
__________), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, NIP ___________, REGON
___________, o kapitale zakładowym ___________, wpłaconym w całości, którą
reprezentuje:
1.

________________ – ________________,

2.

________________ – ________________,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS,
a pełnomocnik:]
________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,
zwaną dalej „Poręczycielem”
a
Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001,
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, o kapitale zakładowym 10.488.917.050,00 zł, którą
reprezentuje:
1.

________________ – ________________,

2.

________________ – ________________,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS,
a pełnomocnik:]
________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,
zwaną dalej „OSD”.

Poręczyciel i OSD są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami”
a każdy z osobna „Stroną”.
Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.

Zważywszy na to, że:
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A. pomiędzy OSD oraz ____________________ z siedzibą w ___________, ul.
___________, (__-___ __________), wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ___________,
__ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
__________, NIP ___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym
___________, wpłaconym w całości (zwaną dalej „Dłużnikiem”), zawarta została
Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego Nr [***] z dnia [***] r.
(zwana dalej „Umową Dystrybucyjną”),
B. intencją Poręczyciela jest zabezpieczenie istniejących i przyszłych roszczeń
pieniężnych OSD przysługujących od Dłużnika w związku z zawarciem i realizacją
Umowy Dystrybucyjnej,
Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:
§ 1.
1.

Poręczyciel niniejszym poręcza za zobowiązania finansowe Dłużnika względem OSD
wynikające z Umowy Dystrybucyjnej na warunkach określonych w Umowie
(Poręczenie).

2.

Poręczyciel niniejszym oświadcza, że:
1)

jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy oraz że osoby podpisujące Umowę
w jego imieniu są prawidłowo umocowane do podejmowania wiążących
zobowiązań w zakresie jej zawarcia i wykonania, a dla ważnego zawarcia i
wykonania Umowy nie jest wymagana jakakolwiek zgoda, ani dokonanie
jakichkolwiek zawiadomień lub zgłoszeń do jakichkolwiek urzędów administracji
publicznej,

2)

podpisanie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnej umowy,
zobowiązania ani nie narusza żadnej decyzji administracyjnej, wyroku lub innego
wiążącego orzeczenia,

3)

Umowa stanowi zgodne z prawem, ważne i wiążące zobowiązanie, które może
być dochodzone względem niego zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 2.
1.

Poręczenie zabezpiecza zapłatę przez Dłużnika wszelkich zobowiązań pieniężnych
względem OSD wynikających z Umowy Dystrybucyjnej, zarówno istniejących jak
i przyszłych, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: opłaty za świadczenie usług
Dystrybucji Paliwa gazowego systemem dystrybucyjnym OSD wymienione w pkt VII
ust. 9 Ogólnych Warunków Umowy Dystrybucyjnej oraz odsetki za opóźnienie w
zapłacie wszelkich płatności, odszkodowania, kary umowne oraz poniesione przez
OSD koszty niezbędne do dochodzenia roszczenia.

2.

Poręczyciel oświadcza, iż treść Umowy Dystrybucyjnej jest mu znana w całości.
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§ 3.
1.

Poręczyciel nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się względem OSD, że
w przypadku niewykonania przez Dłużnika któregokolwiek z należnych i wymagalnych
zobowiązań pieniężnych Dłużnika wynikających z Umowy Dystrybucyjnej, wykona takie
zobowiązanie Dłużnika w zakresie określonym w § 2.1 Umowy, do kwoty określonej
w ust. 2 poniżej.

2.

Poręczenie jest ograniczone do wysokości [***] złotych (słownie: [***]).

3.

Poręczenie pozostanie w mocy do końca okresu obowiązywania Umowy
Dystrybucyjnej co oznacza, że Poręczyciel odpowiada solidarnie za wszelkie określone
Umową zobowiązania Dłużnika powstałe w tym okresie.

4.

Poręczyciel oświadcza, że swoje zobowiązania z tytułu Poręczenia wykona na
pierwsze żądanie, niezwłocznie po zawiadomieniu go przez OSD o opóźnieniu w
spłacie przez Dłużnika jakichkolwiek należności wynikających z Umowy
Dystrybucyjnej, poprzez zapłatę kwoty zadłużenia na rachunek bankowy wskazany
przez OSD w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania w/w zawiadomienia. Dniem
zapłaty będzie dzień, w którym rachunek bankowy OSD zostanie uznany w całości
sumą wskazaną w w/w zawiadomieniu.

5.

Wszelkie wpłaty dokonane przez Poręczyciela na rzecz OSD na mocy Umowy będą
wolne od jakichkolwiek potrąceń i odliczeń.

§ 4.
1.

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca Umowy będzie dokonywana
w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności, z zastrzeżeniem, że – jeżeli Umowa
nie stanowi inaczej – OSD i Poręczyciel mogą komunikować się przez elektroniczną
pocztę (email), list polecony, przesyłkę kurierską lub osobiście za potwierdzeniem
odbioru.

2.

Korespondencja do Poręczyciela będzie kierowana:

3.

4.

1)

listownie – na adres: [***];

2)

pocztą elektroniczną (e-mail) – [***].

Korespondencja do OSD będzie kierowana:
1)

listownie – na adres: [***];

2)

pocztą elektroniczną (e-mail) – [***].

Za dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez
adresata. W razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub
kurierską z przyczyn dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności
w przypadku odmowy odbioru pisma przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się
za skutecznie doręczone w dniu, w którym zostało nadane w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie jego doręczenia podmiotowi
wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi kurierskie).
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5.

Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie
adresu do doręczeń, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję
wysłaną na dotychczasowy adres.
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§ 5.
1.

Umowa podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami
Umowy zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym
przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Wszystkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla miejsca siedziby strony pozwanej.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

po jednym

PODPISY:

Poręczyciel:

___________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________

_____________________

OSD:
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