
                                                                                                               
 
 
 

Procedura zmiany sprzedawcy przez dotychczasowego odbiorcę,                                           
obowiązująca w BHH Mikrohuta Sp. z o.o. 

 

 

            Na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne - odbiorcy energii mają prawo zakupu energii 
od dowolnego, wybranego przez siebie sprzedawcy, czyli podmiotu zajmującego się sprzedażą 
energii elektrycznej. Realizowane jest to w oparciu o na zasadę TPA (Third Party Access).   

Podmioty te są zobowiązane do świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 
w sposób niedyskryminujący sprzedawców i odbiorców.  
 
    OSD ( operator Systemu Dystrybucyjnego ) jest zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie 
usługi dystrybucji energii elektrycznej z odbiorcą, którego instalacja odbiorcza została przyłączona 
do jego sieci dystrybucyjnej. Prawo odbiorcy do wyboru sprzedawcy stanowi nowe relacje                
i obowiązki dla OSD, sprzedawcy i odbiorcy.  
 
    Odbiorca, który ma zawartą z BHH Mikrohuta Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej umowę               o 
świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, tzw. "umowę kompleksową", 
zmieniając sprzedawcę wypowiada  ww. umowę w trybie i terminie zgodnym z jej zapisami.  
 
W procesie zmiany sprzedawcy odbiorca  zawiera następujące umowy:  

− umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą;  
− umowę o świadczenie usługi dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD),               

do którego sieci przyłączona jest instalacja odbiorcza;  

Procedura zmiany sprzedawcy: 

1. Odbiorca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą.  
2. Odbiorca wypowiada umowę kompleksową na dostarczanie energii elektrycznej zawartą z 

BHH Mikrohuta Sp. z o.o.   lub upoważnia sprzedawcę do dokonania wypowiedzenia w jego 
imieniu. 

3. Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z BHH 
Mikrohuta Sp. z o.o. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy 
kompleksowej. 

4. Odbiorca oraz sprzedawca zgłaszają umowę sprzedaży energii elektrycznej do BHH 
Mikrohuta Sp. z o.o.  w celu jej weryfikacji:  

Zgłoszona umowa sprzedaży energii elektrycznej musi zawierać :  

a) określenie stron nowej umowy sprzedaży;  
b) termin obowiązywania umowy;  
c) planowane ilości dostaw energii;  

5. BHH Mikrohuta Sp. z o.o.  dokonuje, w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia od 
wszystkich stron umowy, weryfikacji umowy w zakresie:  

a) sprawdzenia formalnych danych zawartych w zgłoszeniu;  
b) zgodności zgłoszeń umowy sprzedaży energii elektrycznej, dokonanych przez strony;  



 

 

6. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej, 
BHH Mikrohuta Sp. z o.o.  informuje o tym fakcie strony umowy wraz z podaniem 
przyczyny. Gdy weryfikacja jest pozytywna, BHH Mikrohuta Sp. z o.o.  przystępuje do 
realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej poprzez aktualizację przez BHH Mikrohuta 
Sp. z o.o.  umów pomiędzy BHH Mikrohuta Sp. z o.o.  a odbiorcą i sprzedawcą .    

7. Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego dostosowuje układ do wymagań zawartych w 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Jeżeli do momentu zmiany 
sprzedawcy energii układy pomiarowo-rozliczeniowe odbiorcy nie spełniały wymagań 
określonych w IRiESD właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, układy te będą 
musiały być dostosowane do tych wymagań przed rozpoczęciem dostaw energii przez 
nowego sprzedawcę. Dostosowanie to nie tylko wymiana poszczególnych elementów układu, 
ale także zestawienie łącz teletransmisyjnych umożliwiających pozyskiwanie danych 
służących rozliczeniu sprzedaży energii, niezbilansowania (różnicy pomiędzy ilością 
prognozowaną a faktycznym zużyciem) oraz usług dystrybucyjnych. 

8. BHH Mikrohuta Sp. z o.o.  dokonuje odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych na dzień 
wejścia w życie nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej . 

9.    Przekazanie przez BHH Mikrohuta Sp. z o.o.  danych pomiarowych oraz wyliczonej ilości 
energii, zgodnie  z zawartymi umowami, następującym stronom:  

a) odbiorcy;  
b) nowemu sprzedawcy.  

     Odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych i przekazanie danych pomiarowych 
zainteresowanym stronom skutkuje rozliczeniem końcowym odbiorcy z dotychczasowym 
sprzedawcą - wystawieniem przez dotychczasowego sprzedawcę faktury rozliczającej odbiorcę oraz 
rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy nowym sprzedawcą                    
a odbiorcą. 
 
 
Procedura zmiany sprzedawcy wg w/ w schematu obowiązuje od dnia 01.05.2011 r. 
 
 
                                                                                                 Dąbrowa Górnicza 29.04.2011 r. 
 


