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Załącznik nr 7 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej ………………………. 

zawartej pomiędzy 

Pilkington Polska Sp. z o. o. (OSDn)  

a …………………………. (Sprzedawca) 

 
 
 
 

REALIZACJA SPRZEDAŻY REZERWOWEJ 

 

 

1. Przez sprzedaż rezerwową rozumie się sprzedaż energii elektrycznej na rzecz URD 

realizowaną w przypadku utraty przez URD Sprzedawcy lub POB odpowiedzialnego 

za bilansowanie handlowe powstałej nie z winy URD.  

2. Sprzedaż rezerwowa uruchamiana jest dla URD, którzy wskazali w umowie o 

świadczenie usług dystrybucji Sprzedawcę jako sprzedawcę rezerwowego.  

3. OSDn zawiera w imieniu i na rzecz URD umowę rezerwowej sprzedaży energii 

elektrycznej zgodnie z zasadami zawartymi w IRiESD.  

4. Rezerwowa umowa sprzedaży energii elektrycznej wchodzi w życie od dnia 

zaistnienia przesłanki jej zawarcia.  

5. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia sprzedaży rezerwowej dla URD, z 

którymi zostały zawarte umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej i deklaruje 

gotowość do objęcia tą sprzedażą URD, którzy wskażą Sprzedawcę, w umowie o 

świadczenie usług dystrybucji, jako sprzedawcę rezerwowego.  

6. Umowa rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej zawierana jest poprzez złożenie 

Sprzedawcy oświadczenia, o którym mowa w IRiESD.  

7. Wzorzec umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej, w którym określone są 

zasady i warunki pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego przez Sprzedawcę 

znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy wraz z określonym Cennikiem w 

tym zakresie. W przypadku zmiany ww. wzorca Sprzedawca zobowiązuje się do 

poinformowania URD i OSDn, z którymi ma zawarte umowy w tym zakresie z 

odpowiednim wyprzedzeniem.  

8. W przypadku zawarcia przez OSDn w imieniu odbiorcy umowy rezerwowej 

sprzedaży energii elektrycznej OSDn przekaże ją Sprzedawcy do realizacji w 

terminach określonych w IRiESD.  

9. Wykaz umów rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej zawartych z URD znajduje 

się w Załączniku nr 1 do Umowy Tabela 1.  

10. OSDn informuje Sprzedawcę o rozpoczęciu sprzedaży rezerwowej dla URD w 

terminie określonym w IRiESD.  

11. Ilość energii wynikająca ze sprzedaży rezerwowej OSDn wyznacza w oparciu o dane 

pomiarowe z układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z zapisami IRiESD.  

12. W przypadku rozwiązania umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej, za 

wypowiedzeniem umowy przez jej Strony, Sprzedawca poinformuje OSDn 21 dni 

przed rozwiązaniem umowy.  
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13. Sprzedaż rezerwowa ustaje w następujących przypadkach:  

 z datą rozwiązania umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej;  

 z datą wejścia w życie przyjętej do realizacji zgłoszenia umowy sprzedaży.  

 
 
 
 

 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
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…………………., dnia _______________ r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(dane klienta) 

(dalej: Odbiorca) 

 

reprezentowany przez:  _____________________________ 

(dane osoby / osób reprezentujących) 

 

Odbiorca niniejszym upoważnia: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(dane Sprzedawcy) 

(dalej: Sprzedawca) 

do dokonania w imieniu i na rzecz Odbiorcy następujących czynności: 

a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji 

zawartej ze Sprzedawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

b. składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 

dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź 

umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron 

dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,  

c. doprowadzenia do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - Pilkington Polska Sp. z o. o. 


