Cennik 22.12.2021

Cennik Sprzedaży Rezerwowej Paliwa Gazowego
1. Postanowienia Ogólne
1.1.
Cennik w zakresie dostarczania lub sprzedaży rezerwowej paliwa gazowego (gazu ziemnego
wysokometanowego), zwany dalej „Cennikiem Sprzedaży Rezerwowej” lub „Cennikiem”, został ustalony przez
przedsiębiorstwo energetyczne Enefit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Sprzedawcą Rezerwowym” lub
„Sprzedawcą” i jest stosowany do prowadzenia rozliczeń z Odbiorcami końcowymi, innymi niż Odbiorcy
w gospodarstwach domowych, w zakresie sprzedaży rezerwowej, z którymi została zawarta Umowa kompleksowa
dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy w ramach sprzedaży rezerwowej (dalej: „Umowa”).
1.2.
Cennik uwzględnia postanowienia obwiązujących przepisów prawa.

2. Zasady dostarczania lub sprzedaży gazu ziemnego oraz rozliczania Odbiorców
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

Umowa zawarta z Odbiorcą określa:
grupy taryfowe i kryteria kwalifikowania Odbiorców do tych grup,
ceny Gazu i stawki opłat handlowych (abonamentowych) oraz związanych z transportem Gazu,
zasady prowadzenia rozliczeń,
bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców,
sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych Gazu,
pozostałe postanowienia umowne między Stronami.

3. Wysokość cen gazu ziemnego i stawek opłat abonamentowych stosowanych przez
sprzedawcę
3.1.

Cennik obowiązuje od 22.12.2021 r.
Grupa
taryfowa dla
wskazanych
Punków
Poboru Gazu
(PPG)
umiejscowiony
ch w sieci OSD
lub OSP

Cena Gazu
Moc Umowna
(a)

z zerową stawką
akcyzy lub
uwzględniająca
zwolnienia od
akcyzy

przeznaczonego do
celów opałowych

Opłata handlowa
(abonamentowa)
zł/miesiąc/PPG

[kWh/h]

[gr/kWh]

[gr/kWh]

[zł/m-c/PLN]

C1

a ≤ 110

115,343

115,705

20,00

C2

a > 110

115,343

115,705

100,00

Do ww. cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług (VAT)
3.2.
Cennik obowiązuje dla Odbiorców końcowych, z którymi została zawarta Umowa, w ramach której nie
zostały uzgodnione inne ceny lub stawki opłat, uwzględniając zindywidualizowane warunki dostarczania lub
sprzedaży oraz obiektywne i rzeczowo uzasadnione okoliczności oraz kryteria ich ustalenia.
3.3.
Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Cennika w całości lub w części, w tym do zmiany wysokości cen lub
stawek opłat lub do wprowadzenia nowej Taryfy zastępującej Cennik, w szczególności w przypadkach wskazanych
w Umowie lub Ogólnych Warunkach Umowy, a także w przypadku:
i) zmiany stanu prawnego mającej wpływ na wykonywanie Umowy, w tym zmiany dotyczącej prowadzenia rozliczeń
z odbiorcami paliw gazowych;
ii) zmiany Taryfy OSD, Taryfy OSP, IRiESD lub IRiESP;
iii) konieczności realizacji obowiązków wynikających z decyzji Prezesa URE lub innego organu administracji publicznej
lub wyroku sądowego;
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iv) podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zmianie wysokości cen lub stawek opłat objętych Cennikiem;
v) uzasadnionej potrzeby uzupełnienia, uszczegółowienia lub doprecyzowania postanowień Cennika;
vi) podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zmianie Grup taryfowych lub kryteriów kwalifikacji do tych grup
3.4.
W przypadku niezaakceptowania treści Cennika, zmian do niego lub kolejnego cennika wprowadzonego
przez Sprzedawcę do stosowania w rozliczeniach z Odbiorcą w miejsce niniejszego Cennika, Odbiorca ma prawo do
wypowiedzenia Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Cennika, jego zmian lub kolejnego cennika
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego
po miesiącu złożenia wypowiedzenia.
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