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Załącznik  do Umowy kompleksowej dla energii elektrycznej nr           

 
Pouczenie o konsekwencjach wyboru przez Klienta sprzedawcy rezerwowego. Wybór sprzedawcy rezerwowego.

Definicje: 
sprzedawca rezerwowy - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę końcowego, 
zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową;
      
sprzedaż rezerwowa - sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej dokonywana przez sprzedawcę  
rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy  
sprzedaży lub umowy kompleksowej
 
1.   Klient będący odbiorcą końcowym wskazuje w Umowie sprzedawcę rezerwowego spośród sprzedawców ujętych na liście, o której mowa w ust. 

2, oraz upoważnia OSD, do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz - w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania Umowy przez 
Sprzedawcę - umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, ze wskazanym 
przez Klienta sprzedawcą rezerwowym.

2.   Aktualna lista sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorom końcowym przyłączonym do sieci danego OSD, wraz z informacją  
o adresach ich stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej opublikowana jest na stronie internetowej OSD 
oraz udostępniana przez OSD w jego siedzibie. Na wniosek Klienta będącego odbiorcą końcowym, OSD przedstawia Klientowi aktualną listę 
sprzedawców oferujących sprzedaż rezerwową.

3.   Sprzedawca energii elektrycznej oferujący sprzedaż rezerwową publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie ofertę   
     dotyczącą warunków sprzedaży rezerwowej, w tym wzór umowy sprzedaży rezerwowej i zestawienie aktualnych cen, warunków ich stosowania 
      i zasad rozliczeń dla sprzedaży rezerwowej. 
4.  W przypadku, gdy Klient będący odbiorcą końcowym wskazał Sprzedawcę rezerwowego, OSD z zastrzeżeniem ust. 5 zawiera umowę 

sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, w imieniu i na rzecz Klienta,  
ze sprzedawcą rezerwowym: 

      1)   niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności zaprzestania: 
            a) sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę, 
            b) świadczenia usług dystrybucji Sprzedawcy, 

 2) w przypadku wygaśnięcia Umowy - jeżeli Klient nie zgłosił OSD informacji o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii   
     elektrycznej z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez Klienta nie podjął sprzedaży  
      energii elektrycznej.

5.   W przypadku, gdy Sprzedawca zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej  odbiorcy końcowemu a:
1)  w Umowie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy lub Umowa nie zawiera upoważnienia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz  
Klienta umowy sprzedaży rezerwowej/umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej 

      albo
2)   sprzedawca rezerwowy wskazany przez Klienta nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej 
OSD, działając w imieniu i na rzecz Klienta, zawiera ze sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową. W przypadku odbiorców w gospodarstwach 
domowych, jeżeli sprzedawca z urzędu nie został zwolniony z obowiązku przedłożenia Taryfy Sprzedawcy  do zatwierdzenia, w rozliczeniach  
z odbiorcą w gospodarstwie domowym stosuje tę taryfę zatwierdzaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

6.  Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4 lub 5 następuje poprzez złożenie przez OSD odpowiednio sprzedawcy rezerwowemu lub sprzedawcy  
       z urzędu oświadczenia o przyjęciu jego oferty.
7.  Umowa sprzedaży rezerwowej, umowa kompleksowa zawierająca postanowienia  umowy sprzedaży rezerwowej lub umowa ze sprzedawcą  
       z urzędu, o której mowa w ust. 5, obowiązuje odpowiednio od dnia zaprzestania wykonywania Umowy lub od dnia zaprzestania wykonywania umowy  
      przez sprzedawcę rezerwowego bądź od dnia niepodjęcia sprzedaży przez sprzedawcę rezerwowego  i zawierana jest na czas nieokreślony. 
8.   Umowa, o której mowa w ust. 4 może ulec rozwiązaniu:
      1)   w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron;
      lub 
    2) w drodze wypowiedzenia przez Klienta będącego odbiorcą końcowym, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem  
               na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym Klient może  
           wskazać późniejszy jej termin rozwiązania. 
9.   OSD informuje Klienta będącego odbiorcą końcowym o:
   a) zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy  
     sprzedaży rezerwowej  a także o, przyczynach zawarcia tej umowy, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu  
           opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia  
           umowy sprzedaży rezerwowej, 
        b)  zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu, o której mowa w ust. 5, w terminie 5 dni od dnia zawarcia  
           umowy, o której mowa odpowiednio w lit. a lub b. 
10.   Sprzedawca rezerwowy lub sprzedawca z urzędu przekazuje Klientowi jeden egzemplarz odpowiednio umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy  
        kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej bądź umowy kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu, w terminie 30 dni  
        od dnia otrzymania od OSD oświadczenia o przyjęciu oferty, o którym mowa w ust. 6 oraz informuje o prawie Klienta do wypowiedzenia tej umowy. 
11.   Przepisów ust. 4 - 10 nie stosuje się do Klientów, którym wstrzymano dostarczanie energii zgodnie z zapisami Ustawy. 
12.   W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 5, przestała obowiązywać lub uległa rozwiązaniu, a OSD nie otrzymał informacji o zawarciu przez 
      Klienta umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, OSD  
        zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej Klientowi.  

     



Strona 2 z 2

      
Wybór przez Klienta sprzedawcy rezerwowego 

Wybrany przez Klienta, sprzedawca rezerwowy wskazany są w załączniku do Umowy. Klient upoważnia OSD do zawarcia w imieniu i na 
rzecz Klienta - w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania  Umowy przez Sprzedawcę - umowy sprzedaży rezerwowej lub  
umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej, ze wskazanym/-mi w Umowie sprzedawcą/-ami rezerwowymi.

Data i podpis Klienta


