
 

Warunki sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej przez ENEA S.A. na rzecz Klientów 

zakwalifikowanych do zespołów grup taryfowych A, B, C2X, C1X, G ( z wyłączeniem konsumentów) 

Wersja z dnia 25.05.2018 r. 

 

1. Przedmiotem niniejszych Warunków sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej przez ENEA S.A.  

na rzecz Klientów zakwalifikowanych do zespołów grup taryfowych A, B, C2X, C1X, G  

(z wyłączeniem konsumentów), zwanych dalej Warunkami, jest określenie zasad realizacji 

sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej przez ENEA S.A. na rzecz Klientów niebędących 

konsumentami, zakwalifikowanych do zespołów grup taryfowych A, B, C2X, C1X, G (zwanych dalej 

Klientami). 

2. ENEA S.A. sprzedaje energię w trybie sprzedaży rezerwowej, Klientom przyłączonym do sieci  

ENEA Operator Sp. z o.o. , którzy upoważnili ENEA Operator Sp. z o.o. do zawarcia umowy sprzedaży 

rezerwowej (zwanej dalej Umową) z ENEA S.A. w ich imieniu i na ich rzecz oraz mają zawarte 

z ENEA Operator Sp. z o.o. i obowiązujące umowy o świadczenie usługi dystrybucji.  

3. Do zawarcia Umowy, dochodzi poprzez złożenie przez ENEA Operator Sp. z o.o. w imieniu  

i na rzecz Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy, na warunkach określonych w Ofercie ENEA S.A. 

rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na zasadach określonych w Warunkach.  Oświadczenie 

to powinno być złożone ENEA S.A. przez ENEA Operator Sp. z o.o. w terminach określonych 

w IRiESD. 

Nie wyklucza to prawa ENEA S.A. do zawarcia Umowy bezpośrednio z Klientem.  

4. ENEA Operator Sp. z o.o. będzie składała w imieniu i na rzecz Klientów, oświadczenie o zawarciu 

umowy sprzedaży rezerwowej w przypadkach: 

a) trwałej lub przemijającej utraty przez wybranego przez Klienta sprzedawcę lub przez podmiot 

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe wskazany przez tego sprzedawcę możliwości 

działania na Rynku Bilansującym; 

b) utraty przez wybranego przez Klienta sprzedawcę możliwości sprzedaży energii elektrycznej; 

c) zakończenia umowy sprzedaży energii zgodnie z IRiESD-Bilansowanie i niezgłoszenia  

lub nieskutecznego zgłoszenia do realizacji ENEA Operator Sp. z o.o. przez wybranego  

przez Klienta sprzedawcę zawartej z tym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej; 

z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt 5. 

5. ENEA S.A. nie oferuje sprzedaży rezerwowej: 

a) Klientom, którym ENEA Operator Sp. z o.o. wstrzymał dostarczanie energii elektrycznej, 

w przypadkach o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo 

energetyczne; 

b) w przypadku wyprowadzenia Klienta z PPE (zakończenia na wniosek Klienta świadczenia usług 

dystrybucji wraz z fizycznym odłączeniem PPE od sieci ENEA Operator Sp. z o.o. 

W sytuacjach takich ENEA Operator Sp. z o.o. nie będzie zawierał w imieniu i na rzecz Klientów 

Umowy.    

6. W przypadku zawarcia przez ENEA Operator Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Klienta Umowy,  

ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 poinformować Klienta o jej zawarciu, przyczynach zawarcia 

Umowy i o miejscu opublikowania przez ENEA S.A. warunków sprzedaży rezerwowej.  

 



 

 

7. Umowy realizowane będą przez ENEA S.A. na zasadach wynikających z niniejszych Warunków  

oraz stanowiących ich integralną część: 

a) Ogólnych warunków umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej przez ENEA S.A. na rzecz 

Klientów zakwalifikowanych do zespołu grup taryfowych A,B,C2x,C1x ( z wyłączeniem 

konsumentów) – dotyczy Klientów z grup taryfowych A,B,C2x,C1x niebędących konsumentami 

(dalej OWU); 

b) Ogólnych warunków umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej przez ENEA S.A.  

dla Klientów z grup taryfowych G oraz Klientów będących konsumentami – dotyczy Klientów  

z grup taryfowych G niebędących konsumentami (dalej OWU);  

c) Taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego – stanowiącej zbiór cen energii i stawek 

opłat, mających zastosowanie do Umowy; 

d) Dodatkowych zasady rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną z Klientami będącymi 

przedsiębiorstwami energetycznymi - w przypadku Klientów będących przedsiębiorstwami 

energetycznymi w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 

8. Integralną część  Umowy stanowią: 

a) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 – w zakresie dotyczącym Klienta; 

b) Warunki; 

c) OWU – odpowiednie dla grupy taryfowej, do której zakwalifikowany jest Klient; 

d) Dodatkowe zasady rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną z Klientami będącymi 

przedsiębiorstwami energetycznymi. 

9. Adres Obiektu objętego Umową, nr PPE, wybrana do rozliczeń grupa taryfowa,  

 planowane średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej, moc umowna i okres obowiązywania 

Umowy, będą każdorazowo wynikać z oświadczenia ENEA Operator Sp. z o.o., o którym mowa  

w ust. 3.  

10. Okres rozliczeniowy w Umowie wynosi odpowiednio: miesiąc dla Klientów z grup taryfowych A, B, 

C2x oraz dwa miesiące dla Klientów z grup taryfowych C1x i G.    

11. Wszelka korespondencja do Klienta, związana z realizacją Umowy, w tym wysyłka faktur, będzie 

kierowana przez ENEA S.A. na adres do korespondencji Klienta wskazany przez ENEA Operator  

Sp. z o.o. w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Klient może zmienić ten adres na zasadach 

określonych w OWU.  

12. Wszelką korespondencję do ENEA S.A. związaną z realizacją Umowy należy kierować na adres: 

adres  
ul. Jana Czochralskiego  6 

61-248  Poznań 

 adres e-mail kontakt@enea.pl nr telefonu 611-111-111 

 

W przypadku, gdy w pozostałych zapisach Warunków bądź w dokumencie, o którym mowa 

w ust. 7 lit. d), dla danej sprawy wskazany został dedykowany adres do korespondencji, inny niż 

adres wskazany powyżej, korespondencję w takiej sprawie należy kierować na dedykowany adres 

wskazany odpowiednio w Warunkach bądź w dokumencie, o którym mowa w ust. 7 lit. d).     

13. W przypadku Klientów posiadających co najmniej jedną z następujących koncesji: na wytwarzanie 

energii elektrycznej, na obrót energią elektryczną, na dystrybucję energii elektrycznej, na przesył 

energii elektrycznej, warunkiem niezbędnym do pomniejszenia cen energii elektrycznej 

wynikających z „Taryfy dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego” ENEA S.A. o stawkę 

podatku akcyzowego, na zasadach określonych w dokumencie, o którym mowa w ust. 7 lit. d) 

powyżej, jest złożenie ENEA S.A. oświadczenia o posiadaniu koncesji, zgodnego ze wzorem  



 

 

stanowiącym załącznik do Warunków. Oświadczenie, pod rygorem nieważności powinno być: 

złożone w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany w dokumencie,  

o którym mowa w ust. 7 lit. d) powyżej, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Klienta 

oraz zgodne z wzorem oświadczenia o posiadaniu koncesji  stanowiącym załącznik do Warunków. 

14. Klient zobowiązuje się do każdorazowego informowania ENEA S.A. o uzyskaniu bądź utracie 

którejkolwiek z koncesji oraz o zmianach w zakresie złożonego oświadczenia, o którym mowa  

w ust. 13, w terminie  7 dni, od zmian, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 13 w przypadku 

uzyskania koncesji oraz w ust. 13 zdanie drugie w przypadku utraty bądź innych zmian  

dotyczących złożonego oświadczenia.   

15. W przypadku Klientów będących przedsiębiorstwami energetycznymi w rozumieniu ustawy Prawo 

energetyczne rozliczenia odbywają się z uwzględnieniem zasad określonych w dokumencie, 

o którym mowa w ust. 7 lit. d). 

16. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki prowadzenia rozliczeń z uwzględnieniem oświadczeń,  

o których mowa w ust. 13 i 14 oraz w dokumencie o którym mowa w ust 7 lit. d) oraz wynikające  

z niezłożenia tych oświadczeń, w szczególności wynikające z niepoinformowania ENEA S.A.  

o zmianie podmiotu odpowiedzialnego za odprowadzanie akcyzy od energii elektrycznej nabytej 

przez Klienta od ENEA S.A. na podstawie Umowy.    

17. Rozpoczęcie realizacji sprzedaży rezerwowej przez ENEA S.A. na rzecz Klienta rozpoczyna się  

z dniem wskazanym w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3.  

 

Załączniki: 

1) Ogólne warunki  umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej przez ENEA S.A. na rzecz  

Klientów zakwalifikowanych do zespołu grup taryfowych A, B, C2x, C1x (z wyłączeniem 

konsumentów) z dnia 25.05.2018 r. 

2) Ogólne warunki umowy sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej przez ENEA S.A. dla Klientów  

z grup taryfowych G oraz Klientów będących konsumentami z dnia 25.05.2018 r. 

3) Taryfa dla energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego z dnia 15.07.2018 r.  

4) Dodatkowe zasady rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną z Klientami będącymi 

przedsiębiorstwami energetycznymi  

5) Wzór Oświadczenia o posiadaniu koncesji  

 


