
Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę rezerwowego  
BD Sp. z o.o. 

 

W związku z wejściem w życie art. 5aa ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), BD Sp. z o.o. oferuje sprzedaż rezerwową dla odbiorców 
końcowych paliwa gazowego przyłączonych do sieci dystrybucyjnej BD Sp. z o.o., wobec których 
dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania paliw gazowych lub wygasły postanowienia 
umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą.  
W związku z powyższym, odbiorca końcowy może wskazać BD Sp. z o.o. jako sprzedawcę 
rezerwowego oraz upoważnić operatora systemu dystrybucyjnego do zawarcia w jego imieniu i na 
jego rzecz – w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej – umowy kompleksowej 
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej. W tym celu, odbiorca powinien 
skontaktować się ze swoim sprzedawcą paliwa gazowego i wskazać BD Sp. z o.o. (lub innego 
wybranego sprzedawcę rezerwowego z listy sprzedawców rezerwowych, prowadzonej przez 
operatora systemu dystrybucyjnego) jako sprzedawcę rezerwowego.  

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, aby zapewnić ciągłość dostaw 
paliwa gazowego do ww. odbiorców, operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na 
rzecz tego odbiorcy końcowego przyłączonego do jego sieci, zawiera ze sprzedawcą rezerwowym 
umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej. Umowa  
w opisanym powyżej trybie nie będzie zawierana z odbiorcami, którzy wcześniej dokonali zmiany 
sprzedawcy, a operator systemu dystrybucyjnego został poinformowany o zawarciu umowy 
sprzedaży rezerwowej lub kompleksowej paliwa gazowego lub przestali być stroną umowy ze 
sprzedawcą, który zaprzestał dostarczania paliw gazowych z powodu okoliczności, za które 
sprzedawca ten ponosi odpowiedzialność. Umowa ze sprzedawcą rezerwowym, w przypadku 
przyjęcia niniejszej oferty, 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. Odbiorca 
może wskazać też późniejszy termin rozwiązania umowy. Odbiorca ten nie zostanie obciążony przez 
sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu rozwiązania tej umowy. Odbiorca, 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 dla odbiorców końcowych paliwa gazowego przyłączonych do 
sieci dystrybucyjnej BD Sp. z o.o., wobec których dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania 
paliw gazowych lub wygasły postanowienia umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy 
kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą, BD Sp. z o.o. oferuje przystąpienie do umowy o treści 
zgodnej z wzorcem umowy kompleksowej oraz po cenach zawartych w aktualnym Cenniku dla gazu 
ziemnego zamieszczonym na stronie internetowej BD Sp. z o.o. 


