
UMOWA SPRZEDAŻY GAZÓW TECHNICZNYCH 
ORAZ USŁUG Z TYM ZWIĄZANYCH 

 
Z dnia  …………………….r. zawarta pomiędzy:       
 
 

                   miejsce na pieczęć agenta/oddziału                  .                                          
 
STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000395034, NIP: 5472138381; REGON: 242702298 

reprezentowana przez dwóch członków Zarządu: 
 
- Sławomir Stajerski 
 
- Przemysław Michalak 
 
zwanym dalej „STP” lub „Stroną” 
a 
Nazwa firmy  
Ulica i numer lokalu  
Kod pocztowy, miasto  
Numer KRS lub EDG  
NIP  
REGON  
Tel. / fax.   
Adres e-mail  
 
Reprezentowaną przez (imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do podpisania umowy):  

zwanym dalej „Odbiorcą” lub „Stroną” 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż gazów technicznych oraz świadczenie usług z tym związanych na zasadach 

określonych w niniejszej Umowie oraz Załącznikach stanowiących integralną część niniejszej Umowy, 
wręczonych Odbiorcy wraz zawarciem niniejszej umowy: 

a. Załącznik nr 1 „Warunki dostaw towarów oraz dzierżawy butli i innych pojemników na gazy 
techniczne”. 

b. Załącznik nr 2 „Cena gazu, dzierżaw i usług”. 
2. Cenę sprzedaży towarów określa Załącznik nr 2 do Umowy. 
3. Odbiorca potwierdza otrzymanie Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2. 
4. STP ma prawo zmiany treści Załącznika nr 1. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu Odbiorcy nowe lub 

zmienione zasady obowiązują od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały doręczone 
Odbiorcy. 

5. Dostawy realizowane są na podstawie pisemnych (fax, e-mail) lub telefonicznych zamówień Odbiorcy. 
6. Odbiorca zawierając umowę, zobowiązuje się do zakupu gazów technicznych w butlach i innych towarów  

w ilościach zgodnych z jego potrzebami, określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. 
7. Termin „butla” oznacza zbiornik ciśnieniowy stalowy przeznaczony do przechowywania gazów technicznych 

lub innych towarów. 
8. Termin „wiązka” oznacza wiązkę butli do gazów technicznych składającą się z 12 butli 50 litrowych 

o ciśnieniu roboczym 200 bar.  
9. Termin „kosz” lub „paleta metalowa” oznacza stalowy pojemnik przeznaczony do bezpiecznego 

przechowywania i transportu butli do gazów technicznych. 
10. Termin „towary” oznacza gazy techniczne, czynniki chłodnicze i inne towary znajdujące się w ofercie STP 



oraz usługi związane z realizacją umowy, włączając w to dzierżawę. 
11. Termin „kierowca” oznacza pracownika STP lub podwykonawcę STP dokonującego dostaw do Odbiorcy.  

 
§2. Czas trwania umowy 

1. Data rozpoczęcia realizacji umowy: …………… r. 
2. Umowę zawiera się na czas nieokreślony. 
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 3. Cena i jej zmiany 
1. Ceny towarów określa Załącznik nr 2 do Umowy. 
2. Podatek od towarów i usług (VAT) naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w okresie trwania umowy w związku ze zmianą kosztów produkcji 

gazów i inflacją. Nowe ceny będą obowiązywać po upływie 14 dni od otrzymania przez Odbiorcę propozycji 
zmiany, o ile Odbiorca nie zgłosi pisemnego zastrzeżenia w ciągu 14 dni. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń 
przez Odbiorcę strony ustalą cenę wspólnie, co zostanie potwierdzone pisemnym aneksem. 

4. W przypadku nabycia przez Odbiorcę w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy ilości towarów 
stanowiącej mniej niż 50% ilości wynikającej z zadeklarowanej w Załączniku nr 2, w ciągu 1 miesiąca 
po upływie takiego okresu strony podejmą negocjacje co do nowej wysokości ceny towarów. 

 
 § 4. Płatność      

1. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty ceny i innych należności z faktury STP wynikającej z umowy w całości, 
nie później niż 60 dni od daty wystawienia faktury w formie przelewu na konto wskazane na fakturze.  

2. W przypadku niezapłacenia w terminie kwoty należności wynikającej z faktury, STP po pisemnym 
zawiadomieniu Odbiorcy (dopuszcza się przesłanie pisma faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), 
może wstrzymać dostawy. W takim przypadku strony wyłączają odpowiedzialność STP za ewentualne szkody 
poniesione przez Odbiorcę. 

3. W przypadku nieterminowych płatności STP ma prawo realizowania bieżącej sprzedaży na podstawie 
wcześniej dokonywanych przedpłat lub zapłaty gotówkowej.  

4. W przypadku opóźnienia zapłaty za dostarczony towar lub dzierżawę butli i innych pojemników na gazy 
techniczne, STP ma prawo naliczać odsetki maksymalne zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 
(tj. w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego).   

5. W przypadku pogorszenia kondycji finansowej Odbiorcy lub powzięcia przez STP wiadomości o grożącej 
Odbiorcy upadłości lub postępowania naprawczego, STP zastrzega sobie prawo zmiany warunków płatności 
na inne niż określone w niniejszej umowie lub żądania zabezpieczenia płatności.    

6. Powyższe warunki płatności (oprócz terminów płatności) nie dotyczą klientów, z którymi STP uzgodniło 
dokonywanie płatności w formie polecenia pobrania. 

 
§ 5. Zezwolenia i koncesje 

1. Odbiorca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia wymagane przepisami prawa związane 
z zakupem, magazynowaniem i użytkowaniem towarów, spełnia wszelkie wymagania zawarte w takich 
niezbędnych zezwoleniach oraz odpowiednich przepisach prawa, jak również że ponosi z tego tytułu całkowitą 
odpowiedzialność. Odbiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez STP audytu w zakresie spełniania przez 
Odbiorcę wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 

2. Odbiorca przyjmuje do wiadomości fakt występowania zagrożeń związanych z użytkowaniem gazów 
sprężonych i skroplonych. Odbiorca jest odpowiedzialny za przeszkolenie i zabezpieczenie swych 
pracowników i innych osób, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo spowodowane składowaniem 



i wykorzystaniem gazów. 
3. Odbiorca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania 

gazów spowodowane przez jego pracowników lub inne osoby działające w jego imieniu lub na jego zlecenie. 
 

 § 6. Gwarancje 
1. STP gwarantuje zgodność dostarczanych produktów z wymogami technicznymi określonymi Polską Normą.  

 
§ 7. Poufność   

1. Strony zobowiązują zachować w tajemnicy wszelkie informacje wynikające z treści umowy, w szczególności 
dotyczące wielkości dostaw, danych technicznych, know-how i stosowanych procedur. 

 
§ 8. Ograniczenia odpowiedzialności 

1. Żadna ze stron nie będzie ponosić wynikającej z umowy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich obowiązków, w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj.:  
a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym zdarzeniem zewnętrznym, 

niezależnym od jej woli, 
b) strona nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć 

zaistniałego zdarzenia oraz jego skutków, 
c) strona nie mogła, przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia 

lub jego skutków.   
2. W pozostałym zakresie odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie 

ponoszona na zasadach ogólnych, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 
 

§ 9. Rozwiązanie umowy 
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz wstrzymać odbiór lub realizację 

dostaw jeżeli druga strona mimo pisemnego wezwania nie zaprzestanie rażąco naruszać warunków umowy 
w szczególności w zakresie: 
a) terminowości dostaw lub płatności, 
b) naruszenia zasad bezpieczeństwa postępowania z towarami, 
c) poweźmie wiadomości o istotnym pogorszeniu sytuacji drugiej strony, zaistnieniu przesłanek 

do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacji. 
 

 § 10. Inne         
1. W sprawach nieuregulowanych treścią umowy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
2. Sprawy sporne strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, sądem 

właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy rzeczowo sąd w Bielsku-Białej. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron. 

  
 
 
 

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

Czytelne podpisy osób upoważnionych                                                                                           Czytelne podpisy osób upoważnionych 
za STP         za Odbiorcę 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 „Warunki dostaw towarów oraz dzierżawy butli i innych pojemników na gazy techniczne” 
(obowiązują od dnia 01.04.2014 r.) 

 
§ 1. Zamówienia  

1. Odbiorca zobowiązany jest do złożenia pisemnego (fax lub poczta elektroniczna) lub telefonicznego 
zamówienia na towar co najmniej na 2 dni robocze przed dostawą. Procedura Zamówień może ulec zmianie, 
przy czym Odbiorca niezwłocznie zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach do procedury. 

2. Zamówienia należy składać na adres e-mail: zamowienia@stp-din.com lub telefonicznie  
pod nr tel: 32 448 28 61 w. 11 

3. Dostawa będzie realizowana do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, pod warunkiem złożenia 
zamówienia do godziny 11:00 w dzień roboczy. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 będą traktowane, jak 
złożone w następnym dniu roboczym. 

4. Podczas składania zamówienia Odbiorca jest zobowiązany do poinformowania STP o: 
a. wszelkich ograniczeniach i utrudnieniach, które mogą mieć miejsce podczas dostawy towarów, 
b. sposobie rozładunku w magazynie Odbiorcy, 
c. konieczności rozładunku wózkiem widłowym STP. 

5. W przypadku rozładunku wózkiem należącym do STP przez kierowcę STP może zostać naliczona opłata 
za rozładunek wózkiem STP w wysokości określonej w Załączniku nr 2. 

6. STP nie ponosi odpowiedzialności za błędne, nieczytelne lub nieprawidłowo złożone przez Odbiorcę 
zamówienie. 

§2. Ryzyko dostaw 
1. STP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzeniu towarów po ich wydaniu 

Odbiorcy lub osobie, która będzie wykonywała transport lub obsługę na zlecenie Odbiorcy. 
 

§ 3. Dzierżawa butli STP i innych pojemników na gazy techniczne 
1. Butle, wiązki butli, zbiorniki i palety metalowe stanowią wyłączną własność STP. 
2. Odbiorca zakupujący towary w Butlach i innych pojemnikach na gazy techniczne dzierżawi je (Butle i inne 

pojemniki na gazy techniczne) wg cen z Załącznika nr 2 na zasadach określonych w Umowie i niniejszym 
Załączniku. 

a.  
3. Strony ustalają, że Odbiorca może dysponować w obrocie ilością … sztuk butli STP, na zasadach określonych 

w niniejszym załączniku. 
4. Strony ustalają, że Odbiorca może dysponować w obrocie ilością … sztuk wiązek STP, na zasadach 

określonych w niniejszym załączniku. 
5. W przypadku przekroczenia posiadanej ilości butli i/lub wiązek przez Odbiorcę, określonej w ust. 2 i 3, STP  

ma prawo uzależnić dalsze dostawy towarów od zwrotu butli i/lub wiązek przez Odbiorcę lub dostarczeniu 
przez Odbiorcę butli i/lub wiązek STP na wymianę. 

6. W przypadku braku zwrotu butli i/lub innych pojemników na gazy techniczne lub ich zwrotu na wymianę 
w terminie przekraczającym 30 dni od dnia zakupu gazów, STP poza standardową opłatą za dzierżawę będzie 
naliczał Odbiorcy czynsz dodatkowy w wysokości określonej w Załączniku nr 2 „Cena gazu, dzierżawy 
i usług”. Czynsz dodatkowy naliczany jest w poszczególnych grupach pojemników określonych w ust.7. 

7. Dzierżawione Butle dzielą się na cztery grupy:  
a. Butle acetylenowe, 
b. Butle na gazy czyste i gazy specjalne, 
c. Butle na gazy techniczne o pojemności 40 litrów i mniejszej, 
d. Butle na gazy techniczne o pojemności 50 litrów. 
Osobne grupy stanowią inne pojemniki: 
e. Palety metalowe, 
f. Wiązki butli do gazów technicznych, 
g. Inne zbiorniki, 

8. Dodatnie i ujemne stany butli i pojemników z danej grupy kompensują się wyłącznie w ramach tej grupy butli 
lub pojemników. 

9. Ilość wydanych butli i innych pojemników Odbiorcy oraz ilość butli i pojemników zwróconych przez 
Odbiorcę będzie rejestrowana w „Dokumencie Przewozowym”, wypełnianym w dwóch egzemplarzach przez 
kierowcę STP podczas dostawy do Odbiorcy w obecności Odbiorcy lub jego pracownika.  

10. Dokument przewozowy zawiera dodatkową informację o dodatnich i ujemnych stanach butli i innych 
pojemników na gazy techniczne. 

11. STP ma prawo dokonywać inspekcji własnych butli i innych pojemników na gazy techniczne dzierżawionych 
przez Odbiorcę. 

12. W przypadku rozwiązania umowy lub zaprzestania dostaw, Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego 
zwrotu dzierżawionych butli i innych pojemników na gazy techniczne lub umożliwienia ich odbioru przez 
STP. W przypadku braku możliwości dokonania zwrotu butli i innych pojemników STP wystawi notę 
obciążeniową płatną w terminie 7 dni od daty wystawienia wg cen zawartych w tabeli nr 4 w Załączniku nr 2 
„Cena gazu, dzierżawy i usług”. Zapłata za notę obciążeniową nie jest jednoznaczna z przeniesieniem 
własności z STP na Odbiorcę. 



13. STP pobiera od Odbiorcy opłaty za: dzierżawę, uszkodzenie, utratę lub zniszczenie butli i innych pojemników 
na gazy techniczne. Pobierane są także inne opłaty określone w Załączniku nr 2.  

14. Odbiorca jest zobligowany do przeprowadzenia raz w roku w uzgodnionym terminie pisemnej inwentaryzacji 
butli STP w formie spisu z natury. Termin pisemnej inwentaryzacji ustanawia się na ostatni dzień roboczy 
października. W przypadku nieprzekazania do STP w terminie 14 dni od uzgodnionego terminu stanu butli 
i towarów, STP ma prawo przyjąć stan butli i towarów będących własnością STP według własnych zapisów, 
a Odbiorca traci możliwość kwestionowania prawidłowości dokonanych w ten sposób ustaleń. 

 
§ 4. Zwroty butli 

1. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu (wymiany) opróżnionych butli i innych pojemników 
na rzecz STP.  

2. Zwracane butle i inne pojemniki powinny być czyste i w stanie nadającym się do użytku, z zamkniętymi 
zaworami. Zwracane Butle powinny posiadać nałożoną osłonę zaworu (tzw. kołpak). W przypadku zwrotu 
nieoczyszczonej Butli lub innego pojemnika lub w przypadku braku osłony zaworu zostanie naliczona opłata 
w wysokości określonej w Załączniku nr 2. 

3. Zwracane Butle powinny być odpowiednio przygotowane przez Odbiorcę. Odpowiednie przygotowanie butli 
polega na posortowaniu ich w poszczególnych paletach (koszach metalowych) zgodnie z ich rodzajem oraz 
pojemnością. W przypadku zwrotu do STP nieposortowanych Butli STP ma prawo naliczyć opłatę 
za sortowanie Butli w palecie w wysokości określonej w Załączniku nr 2. 

4. Zwracane Butle, Wiązki, Kosze i pozostałe zbiorniki podlegają oględzinom wstępnym dokonanym przez 
kierowcę STP, wszelkie uwagi kierowcy i Odbiorcy umieszczane będą na Dokumentach Przewozowych. 
Następnie Butle, Wiązki, Kosze i pozostałe zbiorniki kontrolowane będą przez magazyniera STP, który 
sprawdza sprawność butli oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. Wszelkie uwagi dotyczące 
stanu odebranych pojemników zgłaszane są Odbiorcy najpóźniej w następnym dniu roboczym. 

5. Jakakolwiek zmiana lub usunięcie oznaczeń znajdujących się na butlach i innych pojemnikach na gazy 
techniczne, ich części albo elementów jest niedozwolone i może skutkować pociągnięciem Odbiorcy 
do odpowiedzialności prawnej. 

6. W przypadku uszkodzenia butli i/lub innego pojemnika na gazy techniczne Odbiorca pokryje poniesione przez 
STP koszty związane z doprowadzeniem zwróconej butli i/lub innego pojemnika na gazy techniczne do stanu 
pełnej sprawności technicznej. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia butli i/lub innego pojemnika na gazy 
techniczne w sposób uniemożliwiający ich naprawę STP ma prawo zażądać od Odbiorcy opłaty w wysokości 
ich równowartości określonej w kwocie ceny odtworzeniowej określonej w Załączniku nr 2. 
 

§ 5. Napełnianie butli i innych pojemników na gazy techniczne 
1. Odbiorca nie ma prawa do napełniania lub wymiany butli i innych zbiorników na gazy techniczne będących 

własnością STP poza STP lub dysponowania nimi (butlami i innymi zbiornikami na gazy techniczne) 
w jakikolwiek inny sposób. Napełnienie lub wymiana butli i innych pojemników na gazy techniczne 
stanowiących własność STP poza STP bez pisemnej zgody STP stanowi naruszenie obowiązujących przepisów 
prawa, a w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 
2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełniania 
zbiorników gazami oraz używania i magazynowania karbidu (Dz.U. z 2004 r. nr 7 poz.59). 

2. W przypadku naruszenia punktu 1. niniejszego paragrafu i stwierdzenia napełniania butli i innych pojemników 
na gazy techniczne stanowiących własność STP z pominięciem STP Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty 
kary umownej w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.  

 
§ 6. Butle i inne pojemniki na gazy techniczne stanowiące własność Odbiorcy 

1. Odbiorca może przekazać do STP butle i inne pojemniki na gazy techniczne będące jego (Odbiorcy) 
własnością.  

2. Odbiorca oświadcza, że przekazane przez niego butle i inne pojemniki na gazy techniczne stanowią jego 
własność lub posiada zgodę właściciela butli na napełnianie.  

3. Odbiorca oświadcza, że przekazane przez niego butle i inne pojemniki na gazy techniczne są sprawne i wyraża 
zgodę na napełnienie ich przez STP. Ponadto Odbiorca wyraża zgodę na wymianę jego butli na butle będące 
własnością STP (STP może wprowadzić butle Odbiorcy do obiegu).  

4. Odbiorca podczas przekazywania butli i innych pojemników na gazy techniczne może nie wyrazić zgody 
na wprowadzenie butli i innych pojemników na gazy techniczne będących jego własnością w obieg. W takim 
przypadku STP naliczy za każdą butlę i/lub inny pojemnik opłatę dzienną za przechowanie butli i/lub innego 
pojemnika na gazy techniczne zgodną z Załącznikiem nr 2. Opłata jest naliczana za każdy dzień od dnia, 
w którym butla została przyjęta od Odbiorcy do dnia, w którym STP dostarczy ją do Odbiorcy lub Odbiorca 
odbierze ją osobiście od STP.  

5. Przekazanie przez Odbiorcę butli niesprawnej, bez kołpaka, z uszkodzonym zaworem lub bez ważnej 
legalizacji wiąże się z naliczeniem przez STP opłat zgodnych z Załącznikiem nr 2. 
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Załącznik nr 2 „Cena gazu, dzierżawy i usług” 
1.Ceny gazów oraz deklarowane minimalne zakupy miesięczne 

Poniższe ceny nie zawierają podatku VAT, który zostanie doliczony w ustawowej wysokości. 
Rodzaj gazu Minimalne 

zapotrzebowanie 
miesięczne w m3/kg 

Cena* za m3/kg w PLN  

Acetylen [kg] (w butlach o pojemności pow. 10l.) -  

Argon techniczny [m3] -  

Mieszanki spawalnicze [m3] -  

Propan-Butan [kg] – wózek -  

Tlen techniczny [m3] -  
*W przypadku zakupu gazów w butlach o pojemności poniżej 20l. zostanie naliczona dopłata w wysokości 15% ceny z powyższej tabeli. Dopłata nie 
dotyczy butli z dwutlenkiem węgla i acetylenem. 

2.Opłaty za dzierżawę 
Rodzaj butli / inne rozwiązania Opłata z tytułu dzierżawy 

 

Butla na acetylen  

Butla na gazy techniczne o pojemności 40 litrów i mniejszej  

Butla na gazy techniczne o pojemności 50 litrów  

Paleta metalowa  

Czynsz dodatkowy za 1 dzień za przetrzymanie butli lub innego 
pojemnika na gazy techniczne powyżej 30 dni. 

 

3.Opłaty za inne usługi 
Rodzaj usługi PLN/szt. 
Opłata ADR za przewóz 1 szt. butli o pojemności poniżej 20 l.  

Opłata ADR za przewóz 1 szt. butli o pojemności 20 l. i większej  

Opłata ADR za dostarczenie Towarów do magazynu Odbiorcy  

Opłata za napełnienie butli  

Opłata dzienna za przechowanie butli Odbiorcy  

Opłata za sortowanie Butli w Palecie  

Opłata za rozładunek wózkiem widłowym STP  

Usługa legalizacji 1 szt. butli o pojemności poniżej 15 l., za wyjątkiem butli do acetylenu  

Usługa legalizacji 1 szt. butli o pojemności 15 l. i większej, za wyjątkiem butli do acetylenu  

Usługa legalizacji 1 szt. butli do acetylenu  

Usługa malowania butli  

Wymiana zaworu w butli  

Przecechowanie butli (przecechowanie wiąże się z wymianą zaworu i koniecznością 
legalizacji butli oraz malowania butli w cenach zawartych w niniejszej tabeli) 

 

Opłata za odtłuszczanie/oczyszczenie butli  
4. Wartość odtworzeniowa butli, wiązek, kołpaków i palet (w przypadku zniszczenia lub utraty butli) 

Rodzaj Jednostka PLN/Jednostkę 

Butla do acetylenu – pojemność poniżej 20 l. 1 szt. 770,00 

Butla do acetylenu – pojemność 20 – 40 l. 1 szt. 600,00 

Butla do gazów sprężonych technicznych i CO2 – pojemność poniżej 20 l. 1 szt. 180,00 

Butla do gazów sprężonych technicznych i CO2 – pojemność 20 - 40 l. 1 szt. 450,00 

Butla do gazów sprężonych technicznych i CO2 – pojemność do 50 l. 1 szt. 850,00 

Butla do gazów czystych i specjalnych – pojemność 20 - 50 l. 1 szt. 1200,00 

Wiązka butli do gazów sprężonych, CO2 i acetylenu 1 szt. 15500,00 

Kołpak ochronny 1 szt. 50,00 

Paleta metalowa 1 szt. 1350,00 



 
Dodatkowe uwagi 

Opłaty za dodatkowe usługi zawarte w tabeli 3 zostają naliczane na podstawie informacji zawartej w Dokumencie 
Przewozowym. 
Wszelkie opłaty za dodatkowe usługi niewymienione w powyższych tabelach będą naliczane indywidualnie. 
 
Opłata za transport do magazynu Odbiorcy została zawarta w cenie gazu.  
 
Adresy dostaw:  

 
W przypadku zmiany adresu magazynu Odbiorcy może zostać naliczona dodatkowa opłata ADR (w wysokości 
ustalonej wcześniej przez Strony umowy) lub ceny gazów mogą ulec zmianie. 

 
 

Oświadczenie klienta /dotyczy podatku VAT/ 
Na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług oświadczam, że jako podatnik 
podatku VAT jestem uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważniam do wystawiania faktur bez podpisu osoby 
upoważnionej do otrzymania faktur. 
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