Cennik Sprzedawcy dla Klientów z grypy taryfowej G

Cennik Sprzedawcy na czas nieokreślony
GO GREEN - Grupy taryfowe G
§1 Postanowienia ogólne
1.

O ile z postanowień niniejszego Cennika Sprzedawcy („Cennik Sprzedawcy”) nie wynika co innego, pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie
nadane im w Ogólnych Warunkach Umowy („OWU”), stanowiących załącznik do Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji („Umowa”), zawartej między Stronami dla Miejsca dostarczania.

2.

Cennik Sprzedawcy określa w szczególności cenę za sprzedaż energii elektrycznej (stawkę zmienną oraz stawkę stałą).

3.

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

4.

Z Cennika Sprzedawcy może skorzystać Klient, który łącznie spełnia następujące warunki:
4.1. wyraził zgodę na fakturę elektroniczną (e-faktura);
4.2. jest rozliczany za energię elektryczną w jednej z grup taryfowych G, zgodnie z klasyfikacją Taryfy OSD z wyłączeniem przedpłatowych
układów pomiarowo-rozliczeniowych;
4.3. PPE, którego będą dotyczyć warunki Cennika Sprzedawcy jest określony w Umowie.

5.

Cennik Sprzedawcy stosuje się do rozliczeń za energię elektryczną w stosunku do Klienta, jeżeli:
5.1.1. Klient 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 i OWU; albo
5.1.2. z Umowy wynika, że w danym okresie do rozliczeń za sprzedaż energii elektrycznej będzie miał zastosowanie Cennik Sprzedawcy.
§2 Tabele cen i opłat

1.

Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat obowiązujące w okresie obowiązywania Cennika Sprzedawcy są określne poniżej:
1.1. Stawki zmienne stanowiące składnik ceny sprzedaży energii elektrycznej:
Grupa taryfowa

Stawka zmienna
(okres obowiązywania)

Stawka zmienna opłaty
netto [zł/kWh]

Stawka zmienna opłaty
brutto [zł/kWh]

G11

Całodobowa

0,41305

0,50805

1.2. Stawki stałe stanowiące składnik ceny sprzedaży energii elektrycznej:
Stawka stała opłaty netto [zł/mc/PPE]

Stawka stała opłaty brutto [zł/mc/PPE]

Stawka stała podstawowa

50,00

61,50

Stawka stała z rabatem za zgody marketingowe

45,00

55,35

§3 Rabaty
1.

Rabat za zgody marketingowe
1.1. Stawka stała z rabatem za zgody marketingowe jest stosowana do rozliczeń z Klientem w przypadku, gdy Klient wyrazi, przy zawieraniu
lub w toku obowiązywania Umowy, co najmniej jedną zgodę na działania marketingowe zaproponowane przez Sprzedawcę.
W przypadku wycofania zgody przez Klienta traci on ten rabat, a do rozliczeń stosowana jest Stawka stała podstawowa. Po ponownym
wyrażeniu zgody naliczana będzie Stawka stała z rabatem za zgody marketingowe, tak długo jak obowiązywać będzie zgoda
marketingowa Klienta.
1.2. W przypadku wyrażenia lub cofnięcia zgody marketingowej przez Klienta w trakcie trwania miesiąca zmienioną – odpowiednią stawkę
stałą stosuje się od kolejnego miesiąca.
§4 Okres obowiązywania Cennika Sprzedawcy

1.

Cennik Sprzedawcy obowiązuje od dnia jego przyjęcia do stosowania przez Sprzedawcę, przy czym do Klienta stosuje się go w przypadkach
określonych w §1 ust. 5 powyżej.

2.

Cennik obowiązuje przez czas nieokreślony i może podlegać zmianą na zasadach przewidzianych w OWU.
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§5 Zasady prowadzenia rozliczeń
1.

Należność za energię elektryczną pobraną przez Klienta w danym Okresie Rozliczeniowym oblicza się jako sumę iloczynu ilości energii
elektrycznej dostarczonej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego
i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej określonej w §2 ust. 1.1 powyżej dla odpowiedniej grupy taryfowej, oraz stawki stałej określonej
w §2 ust. 1.2 powyżej.

2.

Stawkę stałą ceny energii elektrycznej określoną w §2 ust. 1.2 powyżej przemnaża się przez ilość miesięcy w danym Okresie Rozliczeniowym.

3.

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

4.

Szczegółowe zasady rozliczeń określone są w OWU.
§6 Zobowiązania Sprzedawcy

1.

Podane w Cenniku Sprzedawcy ceny energii elektrycznej (stawki zmienne i stawki stałe) brutto uwzględniają 23% stawkę podatku od towarów
i usług (VAT). Zmiana stawki podatku VAT skutkuje automatyczną zmianą Cennika Sprzedawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

2.

Sprzedawca poda do publicznej wiadomości informację o nowej stawce podatku VAT z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed dniem
wejścia jej w życie lub gdy nie będzie to możliwe z powodu terminu publikacji odpowiedniego aktu prawnego – niezwłocznie po jego
publikacji.

3.

W sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT spowoduje zmianę cen i stawek opłat brutto, Klient będzie miał prawo do wypowiedzenia Umowy
w terminie jednego miesiąca od podania przez Sprzedawcę informacji o nowej stawce podatku VAT.

4.

O wprowadzeniu nowego Cennika Sprzedawcy lub każdorazowej zmianie cen i stawek opłat w dotychczasowym Cenniku Sprzedawcy,
zgodnie z Umową lub OWU, Sprzedawca powiadomi Klienta przesyłając nowy Cennik Sprzedawcy lub stosowny wyciąg ze zmienionego
Cennika Sprzedawcy wraz z informacją o dniu wejścia w życie zmian dotychczasowego Cennika Sprzedawcy lub dniu wejścia w życie nowego
Cennika Sprzedawcy. Skutki zmiany Cennika Sprzedawcy lub przyjęcia nowego Cennika Sprzedawcy oraz uprawnienia Klienta z tym związane
określone są w OWU.

5.

Sprzedawca gwarantuje Klientowi, który skorzysta z Cennika Sprzedawcy, że energia elektryczna sprzedana Klientowi w okresie
obowiązywania Cennika Sprzedawcy w 100% będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii („OZE”):
5.1. Sprzedawca kupuje na potrzeby swoich klientów energię elektryczną w 100% z OZE usytuowanych na terenie Polski, czego
potwierdzeniem są kontrakty zawarte bezpośrednio z wytwórcami energii odnawialnej. Sprzedawca w pierwszej kolejności zawiera
kontrakty na zakup energii elektrycznej odnawialnej ze źródeł wytwórczych należących do Grupy Polenergia.
5.2. Sprzedawca oświadcza, że nie posiada i nie będzie posiadał energii elektrycznej zakontraktowanej w źródłach wytwarzania innych niż
OZE.
5.3. Z uwagi na ograniczoną przewidywalność produkcji energii elektrycznej w niesterowalnych źródłach odnawialnych (warunki
atmosferyczne), a także ze względu na zdarzenia niezależne od Sprzedawcy, a dotyczące wytwórców energii elektrycznej w OZE
(konserwacje urządzeń, awarie, inne) oraz niedokładności prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną przez klientów
Sprzedawcy, mogą wystąpić godziny, w których Sprzedawca dokona uzupełnienia wymaganej ilości energii elektrycznej w ramach
zakupu na rynku bilansującym, zgodnie z obowiązującymi na nim regułami (z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 5.4 i 5.5
poniżej).
5.4. Sprzedawca gwarantuje, że w przypadku niedoszacowania zapotrzebowania na energię elektryczną przez klientów Sprzedawcy lub
mniejszej niż zakładano produkcji z OZE, średniorocznie nie mniej niż 95% dostarczanej energii elektrycznej w każdej godzinie doby
w ciągu roku kalendarzowego będzie pochodzić bezpośrednio z produkcji z OZE. Powyższy niedobór energii elektryczna będzie
skompensowany zakupami na rynku bilansującym i nie przekroczy średniorocznie brakujących 5%.
5.5. Sprzedawca gwarantuje, że suma wielkości godzinowych średniorocznego niedoboru energii elektrycznej z OZE w ciągu roku
kalendarzowego (wolumen techniczny zakupu na rynku bilansującym), o którym mowa w ust. 5.4 powyżej zostanie pokryta przez co
najmniej taki sam wolumen techniczny sprzedaży na rynku bilansującym energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Wolumen techniczny
sprzedaży na rynku bilansującym wystąpi w danym roku w godzinach, w których nastąpi przeszacowanie zapotrzebowania na energię
elektryczną klientów Sprzedawcy lub wystąpi przekroczenie produkcji z OZE w stosunku do wielkości planowanych.
5.6. Koszty działań związanych z zapewnieniem dostaw energii odnawialnej, prowadzonych zgodnie z niniejszym ust. 5 nie spowodują
dodatkowych obciążeń dla Klienta.
5.7. Aby zapewnić maksymalny stopień pokrycia, w każdej godzinie roku kalendarzowego, energii elektrycznej dostarczanej do Klienta przez
produkcję z OZE Sprzedawca:
5.7.1. zapewni odpowiedni dobór źródeł wytwórczych odnawialnych do swojego portfela zakupowego (różnorodność technologii
wytwarzania oraz lokalizacji źródeł),

POLENERGIA Sprzedaż Sp. z o.o.
NIP: 701-09-85-596

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000843521.
REGON: 386199637

strona 2 z 3

Cennik Sprzedawcy dla Klientów z grypy taryfowej G
5.7.2. będzie korzystał z potencjału skali produkcji z OZE należących do Grupy Polenergia,
5.7.3. w razie potrzeby i w przypadku uzasadnienia ekonomicznego, wykorzysta możliwości magazynowania nadwyżek produkowanej
energii odnawialnej.
5.8. Sprzedawca będzie publikować na swojej stronie internetowej miesięczny raport pokazujący w ujęciu godzinowym pokrycie energią z
OZE zapotrzebowania na energię elektryczną klientów Sprzedawcy.
§7 Zobowiązania Klienta
1.

W okresie stosowania Cennika Sprzedawcy do rozliczeń z Klientem, Klient zobowiązuje się uiszczać należność za energię elektryczną zgodnie
z warunkami Cennika Sprzedawcy, z uwzględnieniem postanowień Umowy i OWU.

2.

Wycofanie zgody Klienta na faktury elektroniczne (e-faktura) w trakcie obowiązywania Cennika jest równoznaczne z wypowiedzeniem
Umowy przez Klienta.
§8 Postanowienia końcowe

1.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych Cennikiem Sprzedawcy mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy i OWU.

2.

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