REGULAMIN CENNIKA PODSTAWOWEGO PROSUMENT
OZE_20220101
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§1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem Cennika Podstawowego
Prosument”) będący integralną częścią Umowy Kompleksowej Sprzedaży
Energii Elektrycznej (zwanej dalej także „Umową”) zawartej pomiędzy Enelogic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 56 lok. 77, 01-042 Warszawa, NIP: 5252398499, REGON: 141020230, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000284528, o kapitale zakładowym 60 000,00
zł, (zwaną dalej także „Sprzedawcą” lub „Enelogic”) a Odbiorcą, został sporządzony w celu dookreślenia praw i obowiązków Stron Umowy oraz zasad
wzajemnych rozliczeń w ramach Cennika Podstawowego Prosument.
O ile nic innego nie wynika z postanowień Regulaminu pojęcia pisane z wielkiej litery mają znaczenia nadane im w Umowie.
§2 Zasady cennika podstawowego
Cennik Podstawowy Prosument kierowany jest wyłącznie do Odbiorców
będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny, wytwarzającymi energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 10 kW („Mikroinstalacji”)
wyłącznie z Odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne („Prosument”)
którzy:
a. posiadają Punkt Poboru Energii („PPE”) przyłączony do sieci Operatorów
Systemów Dystrybucyjnych („OSD”), z którymi Sprzedawca ma podpisaną
Generalną Umowę Dystrybucyjną na świadczenie usługi kompleksowej,
tj.: PGE Dystrybucja S.A., ENEA Operator sp. z o.o., ENERGA-Operator S.A.,
Stoen Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A.;
b. zawrą z Sunvival Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) Plac
Konesera 8, NIP: 5223188575, REGON: 386833867 lub OZE-Biomar S. A. z
siedzibą w Gdyni (81-036) ul. Pucka 5, NIP: 5862331795, REGON:
380265853 („Partnerzy”, osobno „Partner”) umowę dotyczącą zakupu
Mikroinstalacji w ramach oferty pn. „Bilansowanie 1:1 z Sunvival” lub
„100% Energii dla Ciebie z Oze-Biomar” o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie większej niż 10 kW. Umowa zakupu Mikroinstalacji od
Partnerów zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 15.04.2021 r.;
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c. nie posiadają zamontowanego przedpłatowego Układu pomiarowo –
rozliczeniowego;
d. wyrażą zgodę w Umowie na wystawienie i przesyłanie faktur drogą
elektroniczną. W przypadku wycofania przez Odbiorcę zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w okresie obowiązywania Umowy opłata za obsługę handlową zostanie powiększona o zryczałtowany
koszt wystawienia faktury w wersji papierowej i przesłanie jej listem
zwykłym do Odbiorcy w wysokości 5,99 zł netto (7,37 zł brutto) miesięcznie;
Ceny energii elektrycznej oraz stawki opłat określone w Cenniku Podstawowym Prosument nie zawierają opłat z tytułu świadczenia usługi
dystrybucji energii elektrycznej.
§3 Postanowienia końcowe
W przypadku, w którym ilość energii elektrycznej pobranej przez Prosumenta z sieci OSD przewyższa w danym Okresie rozliczeniowym ilość energii elektrycznej wytworzonej przez Prosumenta w Mikroinstalacji wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii w celu jej zużycia na potrzeby własne i wprowadzonej przez niego do sieci elektroenergetycznej OSD, do której przyłączony jest PPE Prosumenta, w czasie obowiązywania Umowy obowiązuje
cena za 1 kWh energii elektrycznej pobranej przez Prosumenta określona
w Cenniku Podstawowym.
Cennik Podstawowy obowiązuje od 01.01.2022 do odwołania. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do zmiany okresu obowiązywania Cennika Podstawowego Prosument.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu Cennika Podstawowego Prosument a treścią Umowy, nadrzędne są postanowienia Regulaminu Cennika Podstawowego Prosument.

§4 Cennik podstawowy Prosument

Ceny energii elektrycznej zł/kWh
Grupa taryfowa
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Strefa I (dzienna)

Strefa II (nocna)

netto

brutto

netto

G11

1,1660

1,4342

G12

1,2090

1,4871

1,0140

G12W

1,2980

1,5965

1,0330

netto

brutto

32,44

39,90

1,2472

32,44

39,90

1,2706

32,44

39,90

-

§5 Usługa Rozliczenia Energii z OZE
W ramach Regulaminu Cennika Podstawowego Prosument, Enelogic dokona w czasie obowiązywania Umowy rozliczenia ilości energii elektrycznej
wytworzonej przez Prosumenta w Mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci
elektroenergetycznej należącej do OSD wobec ilości energii elektrycznej
pobranej przez Prosumenta z sieci OSD dla Mikroinstalacji o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW w stosunku 1 do 0,8 (rozumiane w ten sposób, że 1 kWh energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji przez Prosumenta pokrywa 0,8 kWh energii elektrycznej pobranej
z sieci elektroenergetycznej przez Prosumenta).
Rozliczeniu podlega energia elektryczna wytworzona w Mikroinstalacji
wprowadzona do sieci elektroenergetycznej OSD nie wcześniej niż na 12
miesięcy przed datą wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji do sieci OSD. Jako datę wprowadzenia energii do sieci OSD
przyjmuje się ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta
energia została wprowadzona do sieci OSD, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi
na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy od daty wprowadzenia tej energii do sieci OSD.
Okres rozliczeniowy Prosumenta będzie wynosił:
• 2 miesiące dla PPE przyłączonych dla sieci Energa-Operator S. A.,
• 6 lub 12 miesięcy dla PPE jest przyłączonych do sieci pozostałych operatorów wymienionych w par. 2 lit. a.
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Opłata za obsługę handlową
za każdy PPE/m-c

Rachunki za świadczoną przez Enelogic na rzecz Prosumenta usługę odbioru energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji i wprowadzonej
przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD, w tym
z tytułu rozliczenia tej energii wobec ilości energii elektrycznej pobranej
przez Prosumenta z sieci OSD będą wystawiane po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie odczytów wskazań Układu pomiarowo-rozliczeniowego dla Mikroinstalacji przekazanych Enelogic przez OSD.
Od ilości energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji rozliczonej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z sieci OSD w stosunku 1 do 0,8,
tj. przy uwzględnieniu energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji
wprowadzonej przez Prosumenta do sieci OSD pokrywa opłaty dystrybucyjne, których wysokość zależy od ilości Energii pobranej z sieci OSD. Opłaty
dystrybucyjne, o których mowa w zdaniu poprzednim w zakresie nadwyżki Energi pobranej, która nie podlega rozliczeniu z energii elektrycznej
wytworzonej w Mikroinstalacji oraz stałe opłaty dystrybucyjne, o których
mowa w ust. 5 obciążają Prosumenta.
Opłaty dystrybucyjne OSD określone są w Taryfie OSD, do którego sieci
przyłączony jest PPE Prosumenta.
W przypadku, w którym w czasie obowiązywania Umowy Prosument zwiększy łączną moc zainstalowaną elektryczną Mikroinstalacji powyżej 10kW,
traci prawo do korzystania z możliwości rozliczenia o którym mowa w ust.1.
Prosument jest zobowiązany o zaistniałej sytuacji powiadomić Sprzedawcę.
Sprzedawca jest uprawniony rozwiązać Umowę, za wyjątkiem gdy Sprzedawca i Odbiorca ustalą inaczej i zawrą stosowny aneks do Umowy.
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