Cennik Sprzedawcy – TPAz
dla Klientów z grupy taryfowej G

Cennik Sprzedawcy na czas nieokreślony
– grupy taryfowe G – ENERGIA TRADYCYJNA
§1 Postanowienia ogólne
1.

O ile z postanowień niniejszego Cennika Sprzedawcy („Cennik”) nie wynika co innego, pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im
w Ogólnych Warunkach Umowy („OWU” lub „OWS”) stanowiących załącznik do Umowy Kompleksowej Sprzedaży Energii Elektrycznej i
Świadczenia Usług Dystrybucji lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej („Umowa”) zawartej między Stronami dla Miejsca dostarczania.

2.

Cennik określa w szczególności cenę za sprzedaż energii (stawkę stałą i stawkę zmienną).

3.

Rozliczenia z tytułu dystrybucji energii elektrycznej dokonywane są według cen, stawek opłat i zasad ich stosowania określonych w Taryfie
OSD.

4.

Z Cennika może skorzystać Klient, który łącznie spełnia następujące warunki:
4.1. OSD dla punktu poboru nie jest Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. (POLD);
4.2. jest rozliczany za energię elektryczną w jednej z grup taryfowych G, zgodnie z klasyfikacją Taryfy OSD;
4.3. punkt poboru energii, którego będą dotyczyć warunki niniejszego Cennika jest określony w Umowie;
4.4. spełnia jeden z warunków:
a) wybrał rozliczanie za sprzedaż energii na podstawie niniejszego Cennika albo;
b) wybrał do rozliczeń Cennik Produktowy, ale skończył się okres jego obowiązywania i Klient nie wybrał na kolejny okres nowego
Cennika Produktowego do rozliczeń zgodnie z postanowieniami Umowy, OWU lub OWS, albo;
c) zawarł ze Sprzedawcą Porozumienie (w tym Porozumienie Cenowe), ale skończył się okres jego obowiązywania i Klient nie zawarł
ze Sprzedawcą nowego Porozumienia na kolejny okres, albo;
d) Umowa zawarta ze Sprzedawcą uległa przedłużeniu na kolejny okres, a z Umowy wynika, że w tym kolejnym okresie do rozliczeń
za sprzedaż energii elektrycznej będzie miał zastosowanie niniejszy Cennik.

5.

Klient może skorzystać z Cennika w terminie od 01.07.2022 r.
§2 Tabele cen i opłat

1.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat obowiązujące w okresie obowiązywania Cennika zgodnie z §3 Cennika:

a)

Stawki zmienne stanowiące składnik ceny sprzedaży energii:
Cena/stawka
opłaty (netto)
[ zł/kWh ]

Cena/stawka
opłaty (brutto)
[ zł/kWh ]
(przy VAT 5%)

Cena/stawka
opłaty (brutto)
[ zł/kWh ]
(przy VAT 23%)

całodobowa

0,3963

0,4161

0,4874

strefa I – dzień (godz. 600 - 2100)

0,4654

0,4887

0,5724

strefa II – noc (godz. 2100 - 600)

0,2604

0,2734

0,3203

całodobowa

0,3963

0,4161

0,4874

Stawka zmienna
(okres obowiązywania)

Grupa taryfowa

G11

G12
Pozostałe grupy
taryfowe

b)

Stawki stałe stanowiące składnik ceny sprzedaży energii:

Stawka stała stanowiąca składnik ceny sprzedaży energii,
uzależniona od tego z jakich usług Klient korzystał przed
wejściem niniejszego Cennika do rozliczeń

Cena/stawka
opłaty (netto)
[ zł/mc/PPE ]

Cena/stawka
opłaty (netto)
[ zł/mc/PPE ]
(przy VAT 5%)

Cena/stawka
opłaty (brutto)
[ zł/mc/PPE ]
(przy VAT 23%)

dla Klienta nie korzystającego przed wejściem Cennika z
usług dodatkowych

35,00

36,75

43,05

Standard

39,00

40,95

47,97

Plus

40,00

42,00

49,20

Premium

43,00

45,15

52,89

Standard

39,00

40,95

47,97

Plus

40,00

42,00

49,20

dla Klienta korzystającego przed
Cennikiem z usług Fachowca w
wariancie

dla Klienta korzystającego przed
Cennikiem z Cenników Pomocny
Pakiet w wariancie
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2.

Klient, który korzystał przed Cennikiem z usług dodatkowych może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi, wówczas Opłata stała będzie
naliczana zgodnie ze stawkami dla Klienta nie korzystającego przed Cennikiem z usług dodatkowych.

3.

Rezygnacja z usług dodatkowych powinna zostać dostarczona do POLD w trybie i terminie określonych w OWU lub OWS.

4.

Jeżeli Klient korzysta z usług, które nie zostały ujęte w Cenniku Sprzedawcy, wówczas opłata stała będzie naliczana w wysokości jak dla Klienta
nie korzystającego przed Cennikiem z usług dodatkowych.
§3 Okres obowiązywania Cennika

1.

Cennik obowiązuje od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej na podstawie Cennika.

2.

Cennik obowiązuje przez czas nieokreślony.
§4 Zasady prowadzenia rozliczeń

1.

Wysokość opłaty za energię pobraną w danym Okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii
w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki zmiennej ceny energii
elektrycznej określonej w §2 Cennika dla odpowiedniej grupy taryfowej oraz stawki stałej naliczanej miesięcznie.

2.

Należność za sprzedaż energii elektrycznej oblicza się jako sumę wartości opisanej w ust. 1 oraz stawki stałej ceny energii elektrycznej
określonej w §2 Cennika przemnożonej przez ilość miesięcy w danym Okresie rozliczeniowym.

3.

Stawka stała ceny energii elektrycznej jest pobierana w pełnej wysokości niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozpoczęcie lub
zakończenie sprzedaży energii.

4.

Termin płatności za dostarczoną energię elektryczną lub opłaty dodatkowe nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia wystawienia faktury,
Prognozy lub noty obciążeniowej.

5.

Klient będzie rozliczany w Okresie rozliczeniowym określonym w Umowie lub Wyborze Oferty w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie
danych z Układu pomiarowo-rozliczeniowego dla Miejsca dostarczania.
§5 Zobowiązania Sprzedawcy

1.

Sprzedawca zobowiązuje się sprzedawać Klientowi energię elektryczną w okresie obowiązywania Cennika.

2.

Podane w Cenniku ceny energii elektrycznej (stawki zmienne i stawki stałe) brutto uwzględniają 23% stawkę podatku od towarów i usług
(VAT).

3.

O wprowadzeniu nowego Cennika zgodnie z Umową lub OWU lub OWS na nowy okres lub każdorazowej zmianie cen i stawek opłat w
dotychczasowym Cenniku Sprzedawca powiadomi Klienta przesyłając stosowny wyciąg z nowego lub zmienionego Cennika wraz z informacją
o dniu wejścia w życie zmian do dotychczasowego Cennika lub dniu wejścia w życie nowego Cennika.

4.

W przypadku, gdy zmiana postanowień Cennika nie dotyczy Odbiorcy, Sprzedawca nie ma obowiązku informować Odbiorcy o zmianie
Cennika, a Odbiorca nie ma prawa do rozwiązania Umowy.

5.

W sytuacji, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, która spowoduje podwyższenie cen sprzedaży netto lub cen sprzedaży brutto – Klient
będzie miał prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli zmiana podatku VAT spowoduje utrzymanie lub
obniżenie cen sprzedaży w wartościach netto lub brutto – Klient nie ma prawa do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

6.

W sytuacji, gdy Klient w punkcie poboru energii zainstaluje źródło energii lub magazyn energii, dokona odpowiednich zgłoszeń i uzgodnień z
tego tytułu z POLD, może wówczas być rozliczany za oddawanie nadwyżek energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej:
a)

Jako prosument, pod warunkiem, że spełnia warunki posiadania statusu prosumenta, albo

b)

Jako wytwórca energii elektrycznej, wówczas:
• stawki za zakup przez POLD energii przeznaczonej do dalszej odsprzedaży prezentowane są poniżej:

7.

Rodzaj jednostki
wytwórczej

Stawka netto za sprzedaż
energii (całodobowa) [ zł/kWh ]

Stawka brutto za sprzedaż
energii (całodobowa) [ zł/kWh ]
(przy VAT 23%)

Stawka opłaty handlowej
[ zł/m-c/PPE ]

Elektrownia fotowoltaiczna

0,2000

0,2460

0,00

Elektrownia wiatrowa

0,2000

0,2460

0,00

inne

0,2000

0,2460

0,00

Strony mogą uzgodnić inne stawki za zakup energii przez POLD niż podane powyżej na podstawie indywidualnego Porozumienia.
§6 Zobowiązania Klienta

1.

Klient zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej zgodnie z warunkami Cennika przez okres jego obowiązywania.
§7 Postanowienia końcowe

1.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Cennikiem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy oraz OWU lub OWS.

2.

Wybierając rozliczenie na podstawie niniejszego Cennika Klient oświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje warunki w nim
zawarte.
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