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1. Informacje Ogólne 

1.1. Niniejszy Cennik Sprzedaży Rezerwowej Energii Elektrycznej (dalej: cennik 
rezerwowy) ma zastosowanie dla Odbiorców, dla których Elektrociepłownia 
Mielec Sp. z o.o. pełni funkcję sprzedawcy rezerwowego (dalej: sprzedawca 
rezerwowy). 

1.2. Cennik rezerwowy zawiera rodzaje oraz wysokość: 
a) cen za energię elektryczną; 
b) bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Klientów. 

1.3. Ceny i stawki zawarte w cenniku rezerwowym nie zawierają podatku od towarów 
i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

1.4. Cennik rezerwowy stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami stosownie do 
zawartych umów rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej. 

1.5. W niniejszym Cenniku zawarte są ceny energii elektrycznej: przeznaczony dla 
klientów końcowych dokonujących zakupu energii na własny użytek, 
uwzględniające koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw 
pochodzenia, uwzględniające podatek akcyzowy. 

2. Definicje 

W cenniku rezerwowym stosuje się pojęcia zdefiniowane w Umowie, Taryfie OSD, 
Ustawie prawo energetyczne lub IRiESD. 

3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 

3.1. Zasady rozliczeń za świadczoną rezerwową usługę sprzedaży energii elektrycznej 
określone są w Umowie.  

3.2. Jeżeli Klient jest podatnikiem akcyzy, ceny określone w cenniku ulegają obniżeniu 
o obowiązującą stawkę akcyzy. Podstawę do obniżenia cen o obowiązującą 
stawkę akcyzy stanowią stosowne zapisy w Umowie dotyczące podatku 
akcyzowego. 

3.3. Jeżeli Klient jest Odbiorcą przemysłowym, ceny określone w taryfie ulegają 
obniżeniu stosowanie do zakresu obowiązku, spoczywającego na Sprzedawcy, w 
stosunku do uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia dla energii 
elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Podstawę do obniżenia 
cen stanowią stosowne oświadczenie Klienta, o umieszczeniu go w wykazie 
prezesa URE, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach 
energii. 

3.4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, Sprzedawca dokonuje korekty wystawionych 
faktur uwzględniając stanowisko i dane uzyskane od OSD. 

4. Bonifikaty  

W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Odbiorców przez 
sprzedawcę rezerwowego Odbiorcy przysługuje prawo do bonifikaty według stawek i na 
zasadach określonych w § 42 i § 43. rozporządzenia taryfowego lub każdym późniejszym 
akcie prawnym określającym te stawki. 
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5. Cena za energię elektryczną 

TABELA CEN ENERGII NETTO (BEZ PODATKU VAT) 

Cena netto energii elektrycznej w zł/MWh: 

Energia elektryczna całodobowa 500,00 

6. Postanowienia końcowe 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w cenniku rezerwowym mają zastosowanie 
odpowiednie postanowienia Umowy. 


