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Informacje dotyczące sprzedaży rezerwowej 

 
Co to jest sprzedaż rezerwowa? 

Sprzedaz  rezerwowa ma na celu zagwarantowanie odbiorcom ciągłos c  dostaw energii 

elektrycznej. 

Sprzedawca rezerwowy dostarcza do odbiorcy energię elektryczną w przypadku gdy: 

• dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania energii, z przyczyn lez ących po 

stronie tego sprzedawcy, 

• wygas nie umowa (sprzedaz y lub kompleksowa) z dotychczasowym sprzedawcą, 

a odbiorca nie zgłosił swojemu operatorowi systemu dystrybucyjnego informacji 

o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaz y z innym sprzedawcą w ramach 

procedury zmiany sprzedawcy, 

• wybrany przez odbiorcę sprzedawca nie rozpoczął sprzedaz y energii elektrycznej. 

 

Kto jest moim sprzedawcą rezerwowym? 

Odbiorca kon cowy wskazuje w umowie kompleksowej lub w umowie dystrybucji energii 

elektrycznej sprzedawcę rezerwowego i jednoczes nie upowaz nia operatora systemu 

dystrybucyjnego (OSD) do zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy umowy sprzedaz y rezerwowej 

lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia sprzedaz y rezerwowej. Sprzedawcę 

rezerwowego odbiorca wybiera spos ro d sprzedawco w oferujących sprzedaz  rezerwową 

wskazanych na lis cie publikowanej na stronach internetowych dystrybutoro w.  

Aktualna lista sprzedawco w rezerwowych działających na terenie OSD Kogeneracja Zacho d S.A. 

znajduje się na stronie internetowej przedsiębiorstwa. 

 

Jakie są warunki sprzedaży rezerwowej? 

Podstawowe warunki sprzedaz y rezerwowej (wzo r umowy, zasady rozliczen  etc.) realizowanej 

przez Kogeneracja Zacho d są toz same z warunkami sprzedaz y realizowanymi w tradycyjnym 

modelu sprzedaz owym. Umowa sprzedaz y rezerwowej jest zawierana na czas nieokres lony 

i obowiązuje od dnia zaprzestania sprzedaz y przez dotychczasowego sprzedawcę. Umowa ta 

moz e ulec rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub w drodze 

wypowiedzenia przez odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

Ile kosztuje sprzedaż rezerwowa? 

Cena energii elektrycznej dla wszystkich jej odbiorco w w ramach sprzedaz y rezerwowej moz e byc  

znacząco wyz sza niz  s rednie ceny oferowane odbiorcom na rynku. 

Informacje o stawkach opłat stosowanych przez przedsiębiorstwo obrotu – Kogeneracja Zacho d 

w rozliczeniach dla sprzedaz y rezerwowej dostępne są na stronie internetowej 

https://www.kogeneracja-szamotuly.pl/dokumenty/ w zakładce dokumenty. 

 


