OFERTA SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO WYSOKOMETANOWEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ REZERWOWEGO I
SPRZEDAWCĘ Z URZĘDU

Na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.) Novatek
Green Energy sp. z o.o. jest sprzedawcą rezerwowym dla odbiorców końcowych paliwa gazowego przyłączonych do
sieci Novatek Green Energy sp. z o.o. (Operator Systemu Dystrybucyjnego), w przypadku, gdy:
1. dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania paliwa gazowego, z przyczyn leżących po stronie tego
sprzedawcy,
2. wygaśnie umowa (sprzedaży lub kompleksowa) z dotychczasowym sprzedawcą, a odbiorca nie zgłosił
swojemu operatorowi systemu dystrybucyjnego (OSD, do którego sieci jest przyłączony) informacji
o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z innym sprzedawcą paliw gazowych w ramach
procedury zmiany sprzedawcy,
3. lub gdy wybrany przez odbiorcę sprzedawca nie rozpoczął sprzedaży paliw gazowych.
Operator Systemu Dystrybucyjnego w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego do w/w odbiorców w razie
wystąpienia jednej z sytuacji wskazanych w pkt 1-3, działając w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego przyłączonego
do jego sieci, zawiera ze sprzedawcą rezerwowym umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliw gazowych, jeżeli
odbiorca końcowy posiada umowę o świadczenie usługi dystrybucji lub przesyłania paliw gazowych.
Umowa ze sprzedawcą rezerwowym, w przypadku przyjęcia niniejszej oferty Novatek Green Energy sp. z o.o.,
obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę. Umowa ta może
ulec rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę
końcowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący
po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy końcowego dotarło do sprzedawcy rezerwowego, chyba że
odbiorca końcowy wskaże późniejszy termin rozwiązania umowy. Odbiorca końcowy, który wskutek wyżej opisanych
okoliczności, zawrze umowę ze sprzedawcą rezerwowym, nie może także zostać obciążony przez sprzedawcę
rezerwowego kosztami z tytułu rozwiązania zawartej z nim umowy.
Sprzedawca rezerwowy przekaże odbiorcy końcowemu, z którym zawarł umowę w powyżej opisanym trybie, jeden
egzemplarz umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.
W ramach sprzedaży rezerwowej, Novatek Green Energy sp. z o.o., dla odbiorców końcowych paliwa gazowego
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Novatek Green Energy sp. z o.o., w przypadkach, o których mowa w pkt 1-3
powyżej, oferuje przystąpienie do umowy o treści zgodnej z ze wzorcami umów kompleksowych udostępnionych na
stronie internetowej www.novatek.pl/centrum-pobierania w zakładce Sprzedaż rezerwowa / Sprzedaż z urzędu.
Rozliczenie za dostarczane paliwo gazowe w ramach sprzedaży rezerwowej będzie prowadzone:
a) w przypadku odbiorców końcowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2) lit. a) i b) oraz – pod warunkiem
złożenia stosownych oświadczeń - art. 62b ust. 1 pkt 2) lit. c) i d) ustawy – Prawo energetyczne, na podstawie
taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dostępnej na stronie internetowej
www.novatek.pl/centrum-pobierania w zakładce „Koncesje” w dziale „Taryfy”;
b) w przypadku odbiorców końcowych innych niż odbiorcy, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2) lit. a) i b)
oraz – pod warunkiem złożenia stosownych oświadczeń - art. 62b ust. 1 pkt 2) lit. c) i d) ustawy – Prawo
energetyczne, na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy Sprzedaży Rezerwowej dostępnej na stronie
internetowej www.novatek.pl/centum-pobierania w zakładce Sprzedaż rezerwowa / Sprzedaż z urzędu.
W przypadku nie wskazania przez odbiorcę końcowego sprzedawcy rezerwowego w umowie kompleksowej lub
umowie świadczenia usług świadczenia dystrybucji albo, gdy wybrany sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł
realizować rezerwowej umowy sprzedaży/kompleksowej sprzedaż paliwa gazowego na rzecz tego odbiorcy
końcowego będzie prowadzona przez sprzedawcę z urzędu, którym w tym przypadku będzie Novatek Green Energy
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sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Novatek Green Energy sp. z o.o. oferuje przystąpienie do umowy ze sprzedawcą z
urzędu o treści zgodnej ze wzorcami umów kompleksowych udostępnionych na stronie internetowej
www.novatek.pl/centrum-pobierania w zakładce Sprzedaż rezerwowa / Sprzedaż z urzędu. Rozliczenie za
dostarczane paliwo gazowe w ramach sprzedaży z urzędu będzie prowadzone:
a) w przypadku odbiorców końcowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2) lit. a) i b) oraz – pod warunkiem
złożenia stosownych oświadczeń - art. 62b ust. 1 pkt 2) lit. c) i d) ustawy – Prawo energetyczne, na podstawie
taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dostępnej na stronie internetowej
www.novatek.pl/centrum-pobierania w zakładce „Koncesje” w dziale „Taryfy”;
b) w przypadku odbiorców końcowych innych niż odbiorcy, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2) lit. a) i b)
oraz – pod warunkiem złożenia stosownych oświadczeń - art. 62b ust. 1 pkt 2) lit. c) i d) ustawy – Prawo
energetyczne, na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy Sprzedaży dostępnej na stronie internetowej
www.novatek.pl/centum-pobierania w zakładce „Koncesje” w dziale „Taryfy”.
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