Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych G
(wersja z dnia 01.10.2020 r.)
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat za energię elektryczną oraz warunków ich stosowania i obowiązuje określonych w nim Odbiorców. Cennik stanowi integralną
część Umowy.
1.2. Cennik stosuje się do Odbiorców, którzy zawarli z Polkomtel sp. z o.o. umowę sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami
i wybrali Grupę taryfową Gxx („Umowa”) na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży energii elektrycznej przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Odbiorców niebędących
konsumentami („Regulamin”).
1.3. O ile z Cennika nie wynika inaczej, określenie „energia elektryczna” oraz inne określenia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
1.4. Cennik określa w szczególności:
a. ceny energii elektrycznej,
b. stawki opłat handlowych,
c. bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców.
1.5. Ceny energii elektrycznej przeznaczone dla Odbiorców dokonujących zakupu energii na własny użytek, uwzględniają:
a. koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej (w tym niezbilansowanej energii elektrycznej),
b. podatek akcyzowy oraz podatek VAT naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.6. Ceny energii elektrycznej przeznaczone dla Odbiorców będących przedsiębiorstwami energetycznymi, dokonujących zakupu energii przeznaczonej do odsprzedaży,
uwzględniają:
a. koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej (w tym niezbilansowanej energii elektrycznej),
b. podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.7. Ceny energii elektrycznej określone w Cenniku, zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii elektrycznej określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623 ze zm.).
1.8. Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń określa Regulamin.

2. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
2.1 Zasady kwalifikacji Odbiorców do Grup taryfowych
2.1.1. Podział Odbiorców na Grupy taryfowe jest dokonywany na podstawie następujących kryteriów:
a. poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej (PPE);
b. wartości mocy umownej oraz zabezpieczenia przedlicznikowego;
c. systemu rozliczeń;
d. liczby rozliczeniowych stref czasowych;
e. zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.
2.1.2. W oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 2.1.1. ustala się następujące oznaczenia Grup taryfowych:

XXXX

Litera oznaczająca Grupy taryfowe zależne od poziomu napięcia zasilania urządzeń elektroenergetycznych Odbiorcy:
G: niezależne od zasilania i wielkości mocy umownej
Cyfra 1 oznacza:
1: Odbiorców zasilanych z sieci nN z mocą umowną nie większą niż 40 kW i prądem znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie
większym niż 63 A,
Cyfry oznaczające liczbę rozliczeniowych stref czasowych:
1: jednostrefowa
2: dwustrefowa
3: trójstrefowa
Litery oznaczające rozliczenia w strefach:
w: dziennej i nocnej
n: dziennej i nocnej
g: dziennej i nocnej
r: szczytowej i pozaszczytowej
p: dziennej i nocnej z zainstalowanym licznikiem przedpłatowym
e: dziennej i nocnej o przedłużonej strefie czasowej nocnej

2.1.3. W oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 2.1.1. ustala się następujące Grupy taryfowe:
Odbiorcy pobierający energię elektryczną na potrzeby:

Grupy taryfowe

Dostępność
terytorialna

Odbiorcy wykorzystujący pobieraną energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym: gospodarstwa rolne wyposażone w instalację trójfazową, pobierające energię
elektryczną na cele produkcyjne (np.: szklarnie, chłodnie, chlewnie, pieczarkarnie), których zużycie
rozlicza się na podstawie wskazań odrębnych układów pomiarowo-rozliczeniowych

G11 G12
G12p G12r
G12n G12e
G12g G12w G13

Cała Polska

2.1.4. Odbiorca, który:
a. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych w sieci o różnych poziomach napięć – jest zaliczany do Grup taryfowych oddzielnie w każdym
z tych miejsc, zgodnie z kryteriami podziału Odbiorców na Grupy taryfowe,
b. pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miejsca dostarczania na tym samym poziomie napięcia – wybiera Grupę
taryfową jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania,
c. pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych w sieci o jednakowych poziomach napięć – może być zaliczony do Grup taryfowych oddzielnie
w każdym z tych miejsc, zgodnie z kryteriami podziału Odbiorców na Grupy taryfowe.
2.1.5. Odbiorca może wystąpić do Sprzedawcy o zmianę Grupy taryfowej nie częściej niż raz na dwanaście miesięcy. Zmiana Grupy taryfowej dokonywana jest na pisemny
wniosek Odbiorcy, o ile Odbiorca spełnia warunki nowo wybranej Grupy taryfowej określone w Cenniku.
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2.1.6. Sprzedawca informuje Odbiorcę, że:
a. Odbiorca może zamawiać moc umowną do wysokości nie przekraczającej mocy przyłączeniowej pisemnie do 30 września każdego roku kalendarzowego
w jednakowej wysokości na wszystkie miesiące następnego roku kalendarzowego. Brak zamówienia mocy umownej w wyżej wymienionym terminie jest
równoznaczny z zamówieniem mocy umownej na następny rok kalendarzowy w dotychczasowej wysokości. Zmiana mocy umownej do wysokości mocy
przyłączeniowej nie powoduje konieczności wymiany zabezpieczeń przedlicznikowych, o ile zabezpieczenia te pozwalają na pobór mocy do wysokości mocy
przyłączeniowej;
b. zmiany mocy umownej w trakcie roku kalendarzowego dokonuje się na pisemny wniosek Odbiorcy, nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia
wniosku. W celu skutecznej zmiany mocy umownej dostarczanej do danego PPE, Odbiorca powinien również dokonać zmiany mocy umownej u OSD, do którego sieci
przyłączony jest dany PPE Odbiorcy, na warunkach określonych w Umowie o świadczenie usług dystrybucji łączącej Odbiorcę z OSD;
c. Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Odbiorcy, raz na dwanaście miesięcy, po spełnieniu warunków nowo wybranej Grupy taryfowej określonych
przez Sprzedawcę oraz, o ile ze względu na uwarunkowania techniczne jest to konieczne, po dokonaniu zmiany grupy taryfowej u OSD, do którego sieci przyłączony
jest dany PPE Odbiorcy. Zmiana Grupy taryfowej wynikająca ze zmiany charakteru wykorzystania energii elektrycznej (potrzeb, na które energia elektryczna jest
pobierana, określonych w Umowie), może zostać dokonana w każdym czasie, na pisemny wniosek Odbiorcy;
d. zmiana mocy umownej lub Grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania, kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, do którego
sieci przyłączony jest dany PPE Odbiorcy, urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych nie będących własnością OSD, do nowych warunków dostarczania energii
elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia i poniesienia przez Odbiorcę opłat wynikających z Taryfy OSD, do którego sieci przyłączony jest dany PPE
Odbiorcy;
e. OSD ma prawo kontroli poboru mocy i zainstalowania urządzeń ograniczających pobór mocy do wielkości umownej.
2.1.7. Możliwość wyboru Grupy taryfowej zależy od jej dostępności w Taryﬁe OSD, do którego sieci przyłączony jest dany PPE Odbiorcy.
2.2 Strefy czasowe
2.2.1. Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami strefy czasowe, zawarte w Taryfie OSD.
2.2.2. Zegary sterujące w Układach pomiarowo–rozliczeniowych zainstalowanych u Odbiorców rozliczanych w strefach czasowych określonych zgodnie z Taryfą OSD ustawia
się według czasu zimowego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące automatycznie umożliwiają utrzymanie godzin stref
czasowych w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego.

3. BONIFIKATY ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI ODBIORCÓW
3.1. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców, Odbiorcy przysługuje od Sprzedawcy bonifikata w następującej wysokości:
a. za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od Odbiorcy – w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3.2,
b. za nieudzielenie, na żądanie Odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych Cenników – w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt
3.2,
c. za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji Odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki
– w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3.2.
3.2. Przez wynagrodzenie rozumie się przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiło zatwierdzenie
taryfy OSD, określone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3.3. Sprzedawca udziela Odbiorcy bonifikaty, o której mowa w pkt 3.1 w terminie 30 dni od ostatniego dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie przez Sprzedawcę
standardów jakościowych obsługi Odbiorców. Sprzedawca uwzględnia udzieloną bonifikatę w rozliczeniach za najbliższy Okres rozliczeniowy.

4. TABELA CEN I STAWEK OPŁAT
4.1

Opłaty wspólne dla wszystkich Grup taryfowych Gxx
Opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej dla danego PPE po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy są zawarte
w Taryfie OSD.
L.p.
1.
2.

Opłata

j.m.

Opłaty jednorazowe
Opłata z tytułu przeniesienia praw i obowiązków wynikających z
umowy sprzedaży energii elektrycznej
Opłata za wystawienie duplikatu Rachunku

Stawka netto

Kwota VAT

Stawka brutto

zł

23,68

7,07

30,75

zł

4,74

1,41

6,15

4.2 Ceny i opłaty w Grupach taryfowych Gxx za energię elektryczną pobraną w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
Taryfa
G11
G12 G12p
G12r G12n
G12e G12g
G12w

G13

Opłata
Opłata handlowa
Cena energii elektrycznej całodobowa
Opłata handlowa
dzienna
Cena energii elektrycznej
nocna
Opłata handlowa
dzienna
Cena energii elektrycznej
nocna
Opłata handlowa
przedpołudniowa
Cena energii elektrycznej popołudniowa
pozostałe godziny

j.m.
zł/miesiąc
zł/kWh
zł/miesiąc
zł/kWh
zł/kWh
zł/miesiąc
zł/kWh
zł/kWh
zł/miesiąc
zł/kWh
zł/kWh
zł/kWh

Stawka netto
12,19
0,2750
12,19
0,3290
0,2000
12,19
0,3950
0,2490
12,19
0,3083
0,4775
0,2082

Kwota VAT Stawka brutto
2,80
14,99
0,0633
0,3383
2,80
14,99
0,0757
0,4047
0,0460
0,2460
2,80
14,99
0,0909
0,4859
0,0573
0,3063
2,80
14,99
0,0709
0,3792
0,1098
0,5873
0,0479
0,2561
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4.4 Ceny i opłaty w Grupach taryfowych Gxx za energię elektryczną pobraną od 1 października 2020 roku.
Taryfa
G11
G12 G12p
G12r G12n
G12e G12g
G12w

G13

Opłata
Opłata handlowa
Cena energii elektrycznej całodobowa
Opłata handlowa
dzienna
Cena energii elektrycznej
nocna
Opłata handlowa
dzienna
Cena energii elektrycznej
nocna
Opłata handlowa
przedpołudniowa
Cena energii elektrycznej popołudniowa
pozostałe godziny

j.m.
zł/miesiąc
zł/kWh
zł/miesiąc
zł/kWh
zł/kWh
zł/miesiąc
zł/kWh
zł/kWh
zł/miesiąc
zł/kWh
zł/kWh
zł/kWh

Stawka netto
12,19
0,35000
12,19
0,41874
0,27103
12,19
0,50274
0,31688
12,19
0,39236
0,60774
0,26500

Kwota VAT Stawka brutto
2,80
14,99
0,08050
0,43050
2,80
14,99
0,09631
0,51505
0,06234
0,33337
2,80
14,99
0,11563
0,61837
0,07288
0,38976
2,80
14,99
0,09024
0,48260
0,13978
0,74752
0,06095
0,32595
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