UNHUT S.A.

INSTRUKCJA-Procedury Zmiany Sprzedawcy
Energii Elektrycznej
I. Podstawa prawna :
1. Zgodnie z art.4 ust.2 Ustawy – Prawo Energetyczne(Dz. U. z 2006 r.Nr.89 poz.625 z
późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą, przedsiębiorstwo energetyczne jest
obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom , na zasadzie równoprawnego traktowania,
świadczenia usług dystrybucji lub przesyłania energii na zasadach w zakresie określonych w
Ustawie.
Świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej odbywa się na podstawie
umowy o świadczeniu tych usług , o której mowa między innymi w art.5 ust.1 Ustawy.
2. Na podstawie art.4j ust.1 i 2 Ustawy – odbiorcy energii mają prawo zakupu energii od
dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy.
Realizowane jest to w oparciu o zasadę TPA.
II. Wymagania ogólne :
1. UNIHUT S.A. Operator Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD nie jest
uczestnikiem Rynku Bilansującego, jest połączony z Operatorem Systemu Przesyłowego
(OSP) poprzez sieci dystrybucyjne Nadrzędnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego
Enion S.A i ArcelorMittal Poland zwanego dalej NOSD.
2. Podstawą realizacji sprzedaży energii elektrycznej na obszarze działania Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD jest umowa dystrybucji zawarta przez
sprzedawcę z OSD i NOSD .
3. Zmiana sprzedawcy może się wiązać z koniecznością dostosowania układów pomiaroworozliczeniowych przez ich właściciela (OSD lub odbiorca).
4. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy tzn., gdy odbiorca rozwiązuje umowę
kompleksową (umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji) ze
sprzedawcą , procedura nie może trwać dłużej niż 30 dni.
5. Proces kolejnych zmian sprzedawcy nie powinien przekroczyć okresu:
a) 14 dni dla odbiorców, których urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe spełniają określone
przepisami prawnymi wymagania mających odrębną umowę o świadczenie usługi dystrybucji
energii elektrycznej oraz dla których możliwy jest zdalny odczyt ich układów pomiaroworozliczeniowych.
b) 30 dni pozostałych odbiorców licząc od momentu otrzymania przez OSD powiadomienia
od sprzedawcy o zawarciu umowy z odbiorcą i odbiorcy o zawarciu umowy ze sprzedawcą.
6. Zmiana sprzedawcy następuje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego lub w każdy inny
dzień określony w umowie sprzedaży energii elektrycznej w którym dokonany zostanie
odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych.
III.

Procedura zmiany sprzedawcy przez dotychczasowego odbiorcę
UNIHUT S.A. ( pierwsza zmiana sprzedawcy)

1.Odbiorca zawiera z wybranym przez siebie sprzedawcą energii elektrycznej umowę
sprzedaży.

2. Podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł sprzedawać energię elektryczną
Odbiorcom przyłączanym do sieci UNIHUT S.A. (OSD) jest posiadanie przez tego
sprzedawcę podpisanej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z UNIHUT S.A. (OSD) i Enion
S.A, ArcelorMittal Poland (NOSD).
3. Odbiorca wypowiada umowę zawartą z UNIHUT S.A. lub upoważnia nowego sprzedawcę
do dokonania wypowiedzenia na zasadach określonych w umowie dystrybucji.
4. Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej z UNIHUT S.A. odbiorca zawiera z OSD
(UNIHUT S.A.) umowę o świadczeniu usługi dystrybucji.
Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej i odbiorca nie będzie
musiał ponownie zawierać jej przy kolejnych zmianach sprzedawców .
5. Odbiorca wraz z nowy sprzedawca energii powiadamia UNIHUT S.A. (OSD) o zawarciu
umowy sprzedaży na formularzu (zgłoszenie umowy sprzedaży).
Powiadomienie przez sprzedawcę i odbiorcę polega na wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu w
siedzibie firmy formularza w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym
rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej zawartym w umowie sprzedaży.
Złożenie tego podpisanego dokumentu rozpoczyna procedurę zmiany sprzedawcy.
Terminie 5 dni od daty wpłynięcia wniosku zgłoszenie umowy sprzedaży UNIHUT S.A.
(OSD) weryfikuje złożony dokument:
a) w przypadku stwierdzenia błędów wniosek zostaje zweryfikowany negatywnie a proces
zmiany sprzedawcy zostaje zakończony niepowodzeniem, o czym odbiorca i nowy
sprzedawca zastaje powiadomiony.
b) jeżeli dane złożone w dokumencie są poprawne wniosek zostaje zweryfikowany
pozytywie, o czym odbiorca i nowy sprzedawca zastaje powiadomiony.
6. W zależności od wielkości zużycia energii oraz w związku z istotnymi mianami w
zasadach rozliczeń po zmianie sprzedawcy konieczne może być dostosowanie układu
pomiarowo-rozliczeniowego.
Koszty dostosowania układu pomiarowo- rozliczeniowego ponosi właściciel.
Brak licznika z rejestracją i transmisją danych nie stanowi przeszkody w zmianie sprzedawcy.
7. W dniu zmiany sprzedawcy (wejścia w życie nowej umowy sprzedaży) OSD dokonuje
odczytu licznika energii elektrycznej.
W przypadku liczników bez transmisji danych, odczyt może być opróżniony do 5 dni
roboczych po zmianie sprzedawcy.
Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy UIHUT S.A. przekaże dotychczasowemu i
nowemu sprzedawcy w określonym terminie ( do 5 dnia następnego miesiąca ).
Na tej podstawie UNIHUT S.A. przygotuje rozliczenie końcowe.
IV. Procedura zmiany sprzedawcy przez odbiorcę (kolejna zmiana sprzedawcy)
1. Warunkiem koniecznym umożliwiającym kolejną zmianę sprzedawcy przez odbiorcę jest
istnienie umowy oświadczenie usługi dystrybucji, zawartej między OSD( UNIHUT S. A.) a
odbiorcą.
2. Odbiorca dokonuje wyboru kolejnego sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży
energii elektrycznej. Umowa ta winna zawierać klauzulę , iż wchodzi w życie z dniem
skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży zawartej między odbiorcą a jego
dotychczasowym sprzedawcą.
3. Odbiorca wypowiada dotychczasową umowę sprzedaży lub upoważnia nowego
sprzedawcę do dokonania wypowiedzenia.
4. Odbiorca i nowy sprzedawca powiadamiają OSD (na zasadach opisanych w rozdz. III
pkt.3 ) o fakcie zawarcia ze sobą umowy sprzedaży.

5. Umowa sprzedaży zawarta między odbiorcą i nowym sprzedawcą wchodzi w życie z
dniem rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej między odbiorcą i
dotychczasowym sprzedawcą.
V. Dodatkowe Informacje
1. Unihut S.A posiada umowę kompleksową na sprzedaż i dystrybucje energii w
ArcelorMittal Poland.
2.Unihut S.A. podpisze Generalną umowę dystrybucyjną ze wskazanym przez odbiorcę
sprzedawcę energii ( sprzedawca powinien mieć podpisaną Generalną umowę dystrybucyjną
z Nadrzędnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Anion S.A i ArcelorMittal Poland)
VI. Wykaz Wybranych sprzedawców energii elektrycznej:
1.ENEA S.A.-http:/www.enea.pl
2.ENERGA-Obrót S.A. –http// www.energa.pl
3.EnergiaPro Gigawat Sp. z.o.o. – http://www.gigawat.pl
4.ENION Energia Sp.z.o.o.- http://www.enionenergia.pl
5.PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne Spółka Akcyjna – http://www.lubzel.com.pl
6.PGE Łódzki Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna – http.//www.lze.lodz.pl
7.PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – http://www.pgesa.pl
8.PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. – http://www.rzesa.rzeszow.pl
9.PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. – http://www.zeb.com.pl
10.PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. – http://www.zewt.com.pl
11.PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. – http://zeork.zeork.com.pl
12.PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A. – http://www.zke.com.pl
13.PGE ZEŁT Obrót Sp.z.o.o. – http://www.zelt.pl
14.Polenergia S.A. – http://www.polenergia.pl
15.RWE Polska S.A. – http://www.rwestoen.pl
16.Vattenfall Sales Poland Sp.z.o.o. – http://www.Vattenfall.pl
17. ArcelorMittal Poland S.A.

