Kielce, dn. 24.10.2013

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY OBOWIĄZUJĄCA
W ZAKŁADACH URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ
"CHEMAR" S.A. W KIELCACH
Prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej umożliwia Odbiorcy jej zakup od dowolnie
wybranego podmiotu zajmującego się sprzedażą energii elektrycznej, czyli Sprzedawcy. Prawo to w chwili obecnej przysługuje już wszystkim odbiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej „Chemar” S.A.
Operator Sieci Dystrybucyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej
„Chemar” S. A. w Kielcach (w skrócie OSDn) jest zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z każdym Odbiorcą, którego instalacja odbiorcza
została przyłączona do sieci dystrybucyjnej OSDn.
Obowiązujące przepisy nakładające na OSDn obowiązek nie dyskryminacyjnego traktowania
wszystkich Odbiorców i Sprzedawców stwarzają nowe warunki pomiędzy: OSDn, Odbiorcą,
Sprzedawcą energii oraz podmiotami świadczącymi usługę bilansowania handlowego (zwanymi dalej skrócie URB).
W celu zmiany Sprzedawcy, Odbiorca, który posiada podpisaną z ZUChiAP „Chemar” S.A. tzw.
„Umowę kompleksową”, tj. łączną umowę na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucyjnych jest zobowiązany do podjęcia następujących przedsięwzięć:
1. Wypowiedzenia obowiązującej „umowy o sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie
usług dystrybucji” zawartej z ZUChiAP „Chemar” S.A. Umowa ta zwana „umową kompleksową” powinna być wypowiedziana w trybie i w terminie zgodnym z zawartymi w niej zapisami,
2. Zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą, uprawnionym do
prowadzenia tej działalności na terenie danego OSDn. W celu uniknięcia ewentualnych
komplikacji, przed zawarciem takiej umowy zalecamy sprawdzenie, czy dany Sprzedawca
podpisał stosowną umowę dystrybucyjną z ZUChiAP „Chemar” S.A.
3. Zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji z ZUChiAP „Chemar” S.A.
4. Zawarcia umowy bilansowania handlowego z Uczestnikiem Rynku Bilansującego (URB), tj.
podmiotem świadczącym usługę bilansowania handlowego lub za pośrednictwem sprzedawcy.
PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY W PODZIALE NA ETAPY:

Etap 1
Odbiorca wypowiada „Umowę kompleksową” (jeżeli taką posiada) lub inną umowę zawartą
z dotychczasowym Sprzedawcą i zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym
Sprzedawcą.

Etap 2
Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z OSDn ZUChiAP „Chemar” S.A.
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Etap 3
Odbiorca oraz Sprzedawca zgłaszają umowę sprzedaży energii elektrycznej do OSDn - ZUChiAP „Chemar” S.A. w celu jej weryfikacji w terminie:
nie później niż 21 dni przed planowanym dniem wejścia w życie ww. Umowy.
Zgłoszenie zawarcia Umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą powinno
określać:
strony umowy,
termin obowiązywania umowy,
planowaną ilość dostaw energii,
podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe odbiorcy (URB),
określenie typu umowy (sprzedaż/zakup energii).

Etap 4
OSDn – ZUChiAP „Chemar” S.A. dokonuje, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty
otrzymania zgłoszenia od wszystkich stron umowy, weryfikacji umowy w zakresie:
sprawdzenia formalnych danych zawartych w zgłoszeniu;
zgodności zgłoszeń umowy sprzedaży energii elektrycznej, dokonanych przez strony;
sprawdzenia czy odbiorca, sprzedawca i podmiot mający bilansować handlowo odbiorcę
na Rynku Bilansującym (URB) posiadają stosowne umowy zawarte z OSDn.
W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszeń OSDn informuje strony dokonujące zgłoszeń
o przerwaniu procesu zmiany sprzedawcy wskazując przyczyny odrzucenia powiadomienia.
Przerwanie procesu wiąże się koniecznością uzupełnienia bądź poprawienia wniosków
i dokonania ponownego powiadomienia do OSDn. Przerwany proces uniemożliwia realizację
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej.
W przypadku gdy weryfikacja jest pozytywna, OSDn przystępuje do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, podejmując następujące przedsięwzięcia:
poinformowanie dotychczasowego Sprzedawcy o otrzymanym od Odbiorcy powiadomieniu o zmianie sprzedawcy,
konfigurację miejsc bilansowania jednostki grafikowej wskazanego w umowie URB, poprzez przyporządkowanie do nich miejsc dostarczania energii elektrycznej Odbiorcy
w porozumieniu i stosownie do umowy współpracy OSDn z Operatorem nadrzędnym, tj.
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.,
aktualizację umów pomiędzy OSDn a Sprzedawcą i URB.

Etap 5
W procesie zmiany sprzedawcy niezbędne jest także dostosowanie układu pomiaroworozliczeniowego do wymagań zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD). Obowiązek ten spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Dla odbiorców z grup taryfowych A,B,C2 układy pomiarowo–rozdzielcze musza umożliwiać
zdalną transmisję danych pomiarowych. Dla odbiorców z grupy C1, gdy układy pomiaroworozliczeniowe nie mają możliwości rejestracji obciążeń godzinowych, odbiorcy ci będą rozliczani wg standardowych profili zużycia, zawartych w IRiESD. Standardowy profil zużycia
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energii elektrycznej pozwala wyznaczyć godzinowy rozkład planowanego oraz rzeczywistego
poboru energii przez odbiorcę, w podziale na każdy dzień okresu umownego. Niedostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego przez Odbiorcę w terminie przewidzianym na dokończenie procesu zmiany sprzedawcy również skutkuje jego przerwaniem i koniecznością dokonania ponownego powiadomienia. Jeżeli właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego
jest ZUChiAP „Chemar” S.A., dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego spoczywa w
jego gestii.

Etap 6
Odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywany jest przez OSDn – ZUChiAP „Chemar” S.A. na dzień wejścia w życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej. Ustalenie
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego może nastąpić z pięciodniowym wyprzedzeniem. W przypadku odczytu w innym terminie niż dzień wejścia w życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej, OSDn ustala wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych na
podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej.

Etap 7
Udostępnienie przez OSDn - ZUChiAP „Chemar” S.A. danych pomiarowych, zgodnie z zawartymi umowami, następującym podmiotom:
Odbiorcy,
dotychczasowemu Sprzedawcy i URB,
nowemu Sprzedawcy i URB.
Umożliwia to rozliczenie końcowe odbiorcy z dotychczasowym sprzedawcą. Następuje wystawienie przez dotychczasowego Sprzedawcę faktury rozliczeniowej dla Odbiorcy oraz rozpoczęcie realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z nowym
Sprzedawcą.
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