
Wyciąg z IRiSED Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 

D. PROCEDURY  ZMIANY SPRZEEDAWCY ORAZ OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ O 
ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAŻY 

 

D.1. OGÓLNE ZASADY 

 
D.1.1. Procedura zmiany sprzedawcy energii  elektrycznej zawarta w niniejszym rozdziale, 

dotyczy URDo przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZUT Sp. z o.o.  Procedura 
dotyczy również przypadku rozdzielenia przez URDo umowy kompleksowej, bez 
zmiany sprzedawcy  energii elektrycznej, na oddzielne umowy: umowę sprzedaży i 
umowę dystrybucji 

D.1.2. W przypadku  odbiorców przyłączanych  do sieci dystrybucyjnej ZUT Sp. z o.o. lub 
zmiany URDo dla istniejącego PPE przyłączonego do sieci dystrybucyjnej ZUT Sp. z 
o.o. stosowana jest procedura zmiany sprzedawcy, z pominięciem pkt. D.1.7. i D.3.2. 
W ww. przypadkach dopuszcza się wejście w  życie umowy sprzedaży energii w 
innych terminach, uzgodnionych przez strony umowy i ZUT Sp. z o.o.. 

D.1.3. Zasady zawarte w pkt. D.1.2 nie mają zastosowania w przypadku odbiorców 
wnioskujących o zawarcie umowy kompleksowej. 

D.1.4. Podstawą realizacji sprzedaży energii elektrycznej na obszarze działania ZUT Sp. z 
o.o.,  jest generalna umowa dystrybucji, zawarta przez sprzedawcę z ZUT Sp. z o.o... 
Generalna umowa dystrybucji reguluje kompleksowo stosunki pomiędzy sprzedawcą, 
a ZUT Sp. z o.o. oraz określa warunki realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej 
dla wszystkich URDo przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ZUT Sp. z o.o.., którym 
ten sprzedawca będzie sprzedawać energię elektryczną. 

D.1.5. Układy pomiarowo-rozliczeniowe podmiotów chcących skorzystać z prawa wyboru 
sprzedawcy lub dokonać rozdzielenia umowy kompleksowej, muszą spełniać 
postanowienia pkt. II.4.7. IRiESD. Układ pomiarowo-rozliczeniowy nie będący 
własnością ZUT Sp. z o.o. powinien spełniać wymagania zawarte w pkt. II.4.7. 
IRiESD przed dokonaniem przez sprzedawcę powiadomienia, o którym mowa w pkt. 
D.2.1.  

D.1.6. Przy każdej zmianie przez URDo sprzedawcy lub w przypadku rozdzielenia umowy 
kompleksowej, dokonywany jest  przez ZUT Sp. z o.o. odczyt wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
na dzień zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie odczytu wykonanego 
maksymalnie z pięciodniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem. Dla URDo 
przyłączonych do sieci ZUT Sp. z o.o. na niskim napięciu,  ZUT Sp. z o.o.  może 
ustalić wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zmiany sprzedawcy 
lub rozdzielenia umowy kompleksowej również na podstawie ostatniego posiadanego 
odczytu, jednak nie starszego niż 6 miesięcy, przeliczonego na dzień zmiany 
sprzedawcy na podstawie przyznanego profilu lub średniodobowego zużycia energii 
w ostatnim okresie rozliczeniowym, za który ZUT Sp. z o.o.  posiada odczytane 
wskazania. 

D.1.7. Nowa umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta pomiędzy URDo a sprzedawcą 
wchodzi w  życie w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, z uwzględnieniem 
zapisów obowiązującej umowy dystrybucji oraz przy zachowaniu terminów o których 
mowa w pkt. D.2.4. 

D.1.8. URDo może zawrzeć dla jednego PPE dowolną ilość umów sprzedaży energii 
elektrycznej. W umowie o  świadczenie usług dystrybucji URDo wskazuje jednak tylko 
jednego ze swoich sprzedawców, tzw. sprzedawcę podstawowego. Powiadomienia, o 
którym mowa w pkt. D.2.1 dokonuje wyłącznie sprzedawca podstawowy. Rzeczywista 



ilość energii w PPE URDo, będzie wykazywana w MB POB wskazanego w generalnej  
umowie dystrybucji przez sprzedawcę podstawowego, zgodnie z pkt. C.1.5. 

 
D.2. ZASADY POWIADAMINIA O ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAŻY 
 
D.2.1. Sprzedawca jako jedna ze stron umowy sprzedaży, zgłasza do ZUT Sp. z o.o. w 

formie powiadomienia na formularzu , w imieniu własnym i URDo, informacje o 
zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej. 

D.2.2. Zawartość formularza powiadomienia, o którym mowa w pkt. D.2.1. określa Załącznik 
nr 3 do IRiESD.   

D.2.3. Realizacja procesu zmiany sprzedawcy dokonywana jest z zachowaniem warunków  
rozliczeniowych dla usługi dystrybucyjnej, zgodnych z dotychczas obowiązującą 
umową kompleksową lub umową dystrybucji. 

D.2.4. Powiadomienie o zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej winno być 
dokonane na co najmniej 30-dni przed planowaną datą wejścia w życie nowej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej (dotyczy pierwszej zmiany sprzedawcy lub 
rozdzielenia umowy kompleksowej) lub na co najmniej 14-dni przed planowaną datą 
wejścia w  życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej (dotyczy kolejnej 
zmiany sprzedawcy). 

D.2.5. Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są zobowiązane do informowania ZUT 
Sp. z o.o.1 o zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie danych określonych w 
formularzu, o którym mowa w pkt. D.2.2. Powiadomienia należy dokonać zgodnie z 
pkt. D.2.1. na formularzu określonym przez ZUT Sp. z o.o. z co najmniej 14-sto 
dniowym wyprzedzeniem. 

 
D.3. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ URDo 

 
D.3.1. URDo dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży energii 

elektrycznej. 
D.3.2. URDo wypowiada dotychczasową umowę sprzedaży lub umowę kompleksową. Data 

zakończenia obowiązywania umowy wskazana w zgłoszeniu umowy sprzedaży 
przekazanym do ZUT Sp. z o.o. przyjmowana jest jako dzień skutecznego 
rozwiązania przez URDo dotychczasowej umowy sprzedaży. 

D.3.3. Nowy sprzedawca w imieniu własnym i URDo, powiadamia ZUT Sp. z o.o.. (na 
zasadach opisanych w pkt. D.2.) o fakcie zawarcia umowy sprzedaży z URDo. 

D.3.4. ZUT Sp. z o.o. w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w pkt. D.3.3, dokonuje jego weryfikacji w zakresie określonym w pkt. 
D.2.2. Powiadomienia weryfikowane są również w zakresie dostosowania układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, nie stanowiącego własności ZUT Sp. z o.o.., do 
wymagań zawartych w pkt. II.4.7. IRiESD. 

D.3.5. ZUT Sp. z o.o. przekazuje do nowego sprzedawcy informację o pozytywnym lub 
negatywnym wyniku przeprowadzonej weryfikacji. 

D.3.6 W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomienia o jego wyniku informowany jest 
dotychczasowy sprzedawca. 

D.3.7. W celu realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej o której mowa w pkt. D.3.1., 
URDo zawiera z ZUT Sp. z o.o. umowę dystrybucji lub dokonuje  aktualizacji umowy. 
Umowa dystrybucji może być zawarta przez upoważniony podmiot (np. Sprzedawcę) 
w imieniu i na rzecz URDo. dotychczasowy sprzedawca. 

 

 

 

 

 

 



Schemat procedury zmiany sprzedawcy 

 

 

 Odbiorca zawiera z wybranym sprzedawcą, który posiada 

zawartą z ZUT Sp. z o.o. Generalną Umowę Dystrybucji 

umowę sprzedaży energii elektrycznej   

Układ pomiarowo-rozliczeniowy musi być zgodny z 

wymogami technicznymi IRIESD, jeżeli nie jest właściciel 

układu dostosowuje go do wymagań technicznych IRIESD 

Odbiorca lub upoważniony przez niego Sprzedawca 

wypowiada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży 

energii elektrycznej zawartą z dotychczasowym Sprzedawcą 

Upoważniony przez Odbiorcę nowy Sprzedawca dokonuje 

zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub umowy kompleksowej dla każdego punktu 

poboru energii elektrycznej (licznika) do ZUT Sp. z o.o. 

Zgłoszenie dokonywane jest na formularzu przygotowanym 

przez ZUT Sp. z o.o. – w terminie 14 dni przed planowanym 

terminem realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej lub 

30 dni umowy kompleksowej. 

ZUT Sp. z o.o dokonuje weryfikacji zgłoszenia umowy 

sprzedaży lub umowy kompleksowej w terminie 5 dni 

roboczych od daty jego otrzymania, zgodnie z zapisami 

IRiESD.  

W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia umowy 

sprzedaży lub umowy kompleksowej ZUT Sp. z o.o. informuje 

strony dokonujące zgłoszenia. 

Odbiorca zawiera z ZUT Sp. z o.o. Umowę o świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej lub upoważnia 

Sprzedawcę do zawarcia takiej umowy w jego imieniu (o ile 

wcześniej nie posiadał) 

ZUT Sp. z o.o. dokonuje odczytu wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zmiany Sprzedawcy, 

dokonywane jest na podstawie odczytu układu pomiarowego.  


