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Na podstawie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), zwanej dalej: „Ustawą OZE”, zarządza się, co następuje.
§1.

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§2.

szczegółowe zasady organizacji Aukcji, w tym składania ofert,
przebieg i sposób rozstrzygnięcia Aukcji,
warunki przetwarzania danych dotyczących Wytwórców,
wymagania techniczne dotyczące dostępu do IPA,
sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu Aukcji,
warunki zawieszenia dostępu do IPA,
szczegółowe warunki techniczne składania wniosku oraz oświadczenia, o których
mowa w art. 83a ust. 1 i 2 Ustawy OZE.

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Administrator – pracownik URE uprawniony do obsługi IPA;
2) Aktywacja konta – czynność udostępnienia Wytwórcy możliwości korzystania
z wszystkich funkcjonalności IPA, po pozytywnej weryfikacji co najmniej jednej
Deklaracji lub co najmniej jednego Wniosku;
3) Aukcja – aukcja organizowana przez Prezesa URE na podstawie przepisów
Ustawy OZE, w postaci jednego z dwóch typów:
a) Aukcja zwykła, albo
b) Aukcja interwencyjna;
4) Aukcja interwencyjna – Aukcja na sprzedaż wyłącznie energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 80 ust. 4 Ustawy OZE;
5) Aukcja zwykła – Aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii, w tym biogazu rolniczego, o której mowa w art. 73 Ustawy OZE, do której
nie mają zastosowania przepisy art. 80 ust. 4-8 i 11 tej ustawy;
6) BIP URE – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, dostępny
na stronie internetowej https://bip.ure.gov.pl/;
7) Cena maksymalna – parametr Aukcji interwencyjnej, określający maksymalną
cenę wyrażoną w [zł/MWh], za jaką może zostać sprzedana w drodze Aukcji
interwencyjnej energia elektryczna z Instalacji OZE, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 80 ust. 5 Ustawy OZE;
8) Cena referencyjna – maksymalna cena wyrażona w [zł/MWh], za jaką może
zostać sprzedana energia elektryczna lub biogaz rolniczy z Instalacji OZE w Aukcji
zwykłej, określona we właściwych przepisach, w tym w szczególności przepisach
wydanych na podstawie art. 77 Ustawy OZE;
9) Deklaracja – deklaracja o przystąpieniu do Aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1
Ustawy OZE, składana przez Wytwórcę energii elektrycznej w Instalacji istniejącej;
10) Formularz IPA – formularz opracowany przez Administratora, pozwalający
Wytwórcy przesyłać dane i informacje za pośrednictwem IPA;
11) Instalacja OZE – instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół:
a)
urządzeń służących do wytwarzania energii opisanych przez dane
techniczne i handlowe, w których energia jest wytwarzana z odnawialnych
źródeł energii, lub
b)
obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość technicznoużytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego
– a także połączony z tym zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu
rolniczego;
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12) Instalacja istniejąca – Instalacja OZE, w której energia elektryczna została
wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 Ustawy OZE;
13) Instalacja nowa – Instalacja OZE:
a) w której energia elektryczna lub biogaz rolniczy zostaną wytworzone po raz
pierwszy po dniu zamknięcia Sesji aukcji albo
b) instalacja, spełniająca wymagania określone w art. 72a Ustawy OZE;
14) Instalacja zmodernizowana – Instalacja OZE spełniająca wymagania, o których
mowa w art. 74 ust. 1-3 i 6-7 Ustawy OZE;
15) Instrukcja użytkowania IPA – dokument określający szczegółowe zasady
korzystania z aktualnej wersji oprogramowania IPA;
16) IPA - Internetowa Platforma Aukcyjna, z wykorzystaniem której Prezes URE
przeprowadza Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej
w Instalacjach OZE;
17) Koszyk technologiczny – Parametr aukcji, umożliwiający złożenie oferty w tej
Aukcji wyłącznie przez Wytwórcę energii elektrycznej w Instalacji OZE
spełniającej kryteria, o których mowa w art. 77 ust. 5 Ustawy OZE:
1) pkt 2-4a i 8-14, albo
2) pkt 5, 15, 18-20 i 23, albo
3) pkt 1, 1a, 6, 6a, 7 i 7a, albo
4) pkt 16, 17, 21 i 22, albo
5) pkt 24 i 25,
– z uwzględnieniem art. 77 ust. 6 tej ustawy;
18) KPA - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);
19) Kwalifikowany podpis elektroniczny – kwalifikowany podpis elektroniczny
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS);
20) Odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródło energii obejmujące
energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną,
energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów
i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego
oraz z biopłynów;
21) Okres wsparcia – parametr Aukcji, określający czas trwania obowiązku zakupu
energii elektrycznej lub czas trwania prawa do pokrycia ujemnego salda,
określony we właściwych przepisach, w tym w szczególności w przepisach
wydanych na podstawie:
a) art. 77 ust. 3 pkt 2 Ustawy OZE lub,
b) art. 80 ust. 5 pkt 5 Ustawy OZE,
nie dłuższy jednak niż 15 lat od dnia:
1. wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Instalacji istniejącej,
potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, nie wcześniej
jednak niż od dnia 1 października 2005 r., albo
2. sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej z Instalacji nowej na
potrzeby systemu aukcyjnego po dniu zamknięcia Sesji aukcji, albo
3. złożenia Prezesowi URE oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt
4 tej Ustawy;
22) Oferta – zobowiązanie Wytwórcy do sprzedaży określonej ilości energii
elektrycznej [MWh], w tym biogazu rolniczego ekwiwalentnie przeliczonego na
energię elektryczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62 Ustawy
OZE, wytworzonej w danej Instalacji OZE, w określonym przez niego czasie,
w podziale na następujące po sobie lata kalendarzowe, po określonej cenie
[zł/MWh], w okresie wsparcia przysługującego mu w systemie aukcyjnym;
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23) Parametry aukcji – atrybuty Aukcji ogłoszonej przez Prezesa URE w BIP URE,
określające w szczególności:
a) oznaczenie Aukcji,
b) termin przeprowadzenia Sesji aukcji,
c) godziny otwarcia i zamknięcia Sesji aukcji,
d) maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii, jaka może zostać sprzedana w Aukcji przez Wytwórców,
w tym maksymalną ilość i wartość tej energii, jaka może zostać sprzedana
przez Wytwórców Zagranicznych,
e) Okres wsparcia,
f) Koszyk technologiczny,
g) Typ instalacji,
h) Przedział mocy Instalacji OZE,
i) dodatkowo, w przypadku aukcji interwencyjnej:
- Rodzaj instalacji,
- Cenę maksymalną;
24) Podpis osobisty – podpis osobisty w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia
2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2019 r. poz. 653, z późn. zm.)
25) Podpis zaufany – podpis zaufany w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2019 r., poz. 700, z późn. zm.);
26) Potwierdzenie przyjęcia Deklaracji – dokument, o którym mowa
w art. 71 ust. 4 Ustawy OZE;
27) Prezes URE – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
28) Przedział mocy Instalacji OZE – parametr Aukcji, określający jeden z dwóch
przedziałów łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej Instalacji OZE:
a) nie większej niż 1 MW,
b) większej niż 1 MW;
29) Przekazanie - czynność polegająca na przekazaniu Oferty Prezesowi URE
w sposób określony w ogłoszeniu o aukcji, za pośrednictwem Szablonu Oferty.
Przekazanie Oferty nie jest tożsame z jej skutecznym złożeniem;
30) Rachunek Wytwórcy – numer rachunku bankowego Wytwórcy wskazany
w trakcie rejestracji konta, edytowalny w IPA;
31) Referent – pracownik URE upoważniony do weryfikacji formalnej Przekazanych
ofert, mogący jednocześnie pełnić funkcję Administratora;
32) Rodzaj instalacji – parametr kwalifikujący daną Instalację OZE do określonego
rodzaju Instalacji OZE wymienionego w art. 77 ust. 5 Ustawy OZE;
33) Sesja aukcji - okres między rozpoczęciem a zakończeniem danej Aukcji, w którym
Wytwórca może Wysłać ofertę za pośrednictwem IPA albo Przekazać ofertę w inny
sposób określony przez Prezesa URE w ogłoszeniu o aukcji;
34) Sprawozdanie – informacje lub dane przekazywane przez Wytwórcę do Prezesa
URE na podstawie Ustawy OZE;
35) Sprzedawca zobowiązany – sprzedawca energii elektrycznej, o którym mowa
w art. 40 ust. 1 Ustawy OZE;
36) SWM – stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE,
wyrażony w [MWh/MW/rok], stanowiący iloraz ilości energii elektrycznej
oferowanej do sprzedaży w danym okresie oraz mocy zainstalowanej elektrycznej
tej instalacji;
37) System wsparcia – mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii
elektrycznej lub biogazu rolniczego w Instalacjach OZE, w rozumieniu przepisów
Ustawy OZE;
38) Szablon Oferty – szablon opublikowany przez Prezesa URE w BIP URE,
umożliwiający Przekazanie Oferty w sposób inny niż przy pomocy Formularza IPA;
39) Typ instalacji – parametr Aukcji, określający jeden z trzech typów Instalacji OZE:
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40)
41)
42)
43)
44)

45)

46)

47)

a) nowa,
b) istniejąca,
c) zmodernizowana;
Uczestnik aukcji – Wytwórca, który prawidłowo złożył Ofertę i którego Instalacja
OZE spełnia Parametry aukcji;
URE – Urząd Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie: Al. Jerozolimskie 181,
02-222 Warszawa;
Ustawa OZE - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.);
Wniosek – wniosek o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w Aukcji,
o którym mowa w art. 75 ust. 3 Ustawy OZE, składany przez Wytwórcę energii
elektrycznej w Instalacji nowej lub Instalacji zmodernizowanej;
Wysłanie – czynność realizowana za pośrednictwem IPA, polegająca na
przekazaniu do dyspozycji Administratora IPA przy pomocy polecenia „wyślij”,
danych lub informacji wprowadzonych do formularza Wniosku, Deklaracji, Oferty
lub Sprawozdania. Wysłanie Wniosku, Deklaracji, Oferty lub Sprawozdania nie jest
tożsame z ich skutecznym złożeniem;
Wytwórca – podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię
elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub biogaz rolniczy w Instalacjach OZE
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie
ekonomicznej;
Wytwórca Zagraniczny – podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii
lub biogaz rolniczy w Instalacjach OZE zlokalizowanych poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej. O ile
Regulamin nie stanowi wprost inaczej, ilekroć w Regulaminie jest mowa
o Wytwórcy, należy przez to rozumieć również Wytwórcę Zagranicznego;
Zaświadczenie – zaświadczenie o dopuszczeniu do Aukcji, o którym mowa
w art. 76 ust. 1 Ustawy OZE.

2. Pozostałe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, a niewymienione w ust. 1, należy
interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie OZE.
§3.

Ogłoszenie i organizacja Aukcji

1. Aukcje przeprowadzane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem IPA,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do aukcji ogłaszanych, organizowanych i przeprowadzanych w 2019 r. ust. 1 nie stosuje
się.
3. O możliwym zakresie wykorzystania poszczególnych funkcji systemu IPA do aukcji,
o których mowa w ust. 2 decyduje Prezes URE.
4. Ogłoszenie o Aukcji zamieszczane jest w BIP URE nie później niż 30 dni przed dniem jej
rozpoczęcia.
5. Ogłoszenie o Aukcji zawiera informację o typie oraz Parametrach aukcji, a w przypadku
Aukcji przeprowadzanej w 2019 r., także informacje o miejscu i sposobie składania ofert
W przypadku przeprowadzania Aukcji z pominięciem wykorzystania funkcji systemu
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IPA, ogłoszenie o Aukcji zawiera również wskazanie Szablonu Oferty przeznaczonego do
Przekazania Ofert w tej Aukcji.
6. Każda Aukcja podlega indywidualnemu oznaczeniu przez Prezesa URE.
7. W Aukcji może wziąć udział Wytwórca, którego Instalacja OZE spełnia Parametry aukcji.
8. W jednej Aukcji Wytwórca może złożyć więcej niż jedną Ofertę, jeśli Oferty te dotyczą
różnych Instalacji OZE należących do tego Wytwórcy.
9. Aukcje organizowane są nie rzadziej niż raz w roku, odrębnie dla Wytwórców energii
elektrycznej w Instalacjach OZE określonego:
1) Typu,
2) Przedziału mocy, oraz
3) Koszyka technologicznego.
10. Aukcje przeprowadzane są zgodnie z kolejnością określoną w przepisach wydanych na
podstawie art. 73 ust. 7 Ustawy OZE, a w przypadku ich braku – zgodnie z terminami
wynikającymi z poszczególnych ogłoszeń o Aukcji.
11. Prezes URE przeprowadza Aukcje interwencyjne na podstawie przepisów wydanych na
mocy art. 80 ust. 5 Ustawy OZE.
12. Sesja Aukcji nie może trwać krócej niż 8 godzin. Godziny rozpoczęcia i zamknięcia Sesji
aukcji nie mogą przypadać na dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2015 r., poz. 90).
13. Łączna ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, oferowana
na sprzedaż w Aukcjach ogłoszonych w danym roku, wynikająca z ogłoszenia o aukcji,
nie może przekroczyć ilości lub wartości, określonych we właściwych przepisach,
w szczególności w przepisach wydanych na podstawie art. 72 ust. 2 Ustawy OZE.
14. W łącznej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o których
mowa w ust. 13 zawiera się również ilość i wartość energii elektrycznej przeznaczona
do sprzedaży w danym roku dla Wytwórców Zagranicznych, określona zgodnie z art. 73
ust. 9 Ustawy OZE, a także ilość i wartość energii elektrycznej oferowana na sprzedaż
w danym roku w aukcjach interwencyjnych, określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 80 ust. 5 Ustawy OZE.
15. Łączna ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, oferowana
na sprzedaż w Aukcji interwencyjnej, wynikająca z ogłoszenia o aukcji, nie może
przekroczyć ilości lub wartości, określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 80 ust. 5 Ustawy OZE.
16. Łączna ilość i wartość energii elektrycznej wytworzona w Instalacjach OZE
zlokalizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza obszarem wyłącznej
strefy ekonomicznej, oferowana na sprzedaż w Aukcjach ogłoszonych w danym roku,
wynikająca z ogłoszenia o aukcji, nie może przekroczyć ilości lub wartości, określonych
we właściwych przepisach, w tym w szczególności w przepisach wydanych na podstawie
art. 73 ust. 9 Ustawy OZE.
17. W przypadku gdy ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
określona we właściwych przepisach, w szczególności w przepisach wydanych na
podstawie art. 72 Ustawy OZE nie zostanie sprzedana, wówczas po ostatniej
przeprowadzonej w danym roku aukcji, zgodnie z kolejnością określoną przez Prezesa
URE albo w przepisach wydanych na podstawie art. 73 ust. 7 Ustawy OZE, w celu jej
sprzedaży Prezes URE może, po uwzględnieniu przepisów wydanych na podstawie
art. 80 ust. 5 tej ustawy, ogłosić, zorganizować i przeprowadzić w danym roku kolejne
aukcje na tę ilość i wartość energii elektrycznej.
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§4.

Internetowa Platforma Aukcyjna

1. IPA dostępna jest pod adresem: https://ipa.ure.gov.pl.
2. IPA umożliwia Wytwórcy wykonanie w szczególności następujących czynności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

rejestrację konta;
logowanie do konta;
Wysłanie Wniosku;
Wysłanie Deklaracji;
Wysłanie Oferty;
modyfikowanie Oferty, z wyłączeniem aukcji przeprowadzanych w 2019 r.;
Wysłanie żądania wycofania Oferty z Aukcji, z wyłączeniem aukcji
przeprowadzanych w 2019 r.;
8) Wysłanie Sprawozdań;
9) podgląd wprowadzonych danych.
3. Wszelkie czynności w IPA podejmuje Wytwórca, a w przypadkach wskazanych
w Regulaminie – także pełnomocnik Wytwórcy.
4. Domniemywa się, iż osoba dysponująca loginem i hasłem do konta Wytwórcy działa jako
Wytwórca albo pełnomocnik Wytwórcy.
5. Podpisanie Formularza IPA jest równoznaczne ze złożeniem przez Wytwórcę
oświadczenia, że dokumenty przesłane w formie załączników, są zgodne z oryginałami
lub uwierzytelnionymi kopiami tych dokumentów.
6. Treść Informacji wprowadzanych przez Wytwórcę do Formularzy IPA, jak również treść
załączników dołączonych do tych formularzy, nie może naruszać przepisów prawa.
7. Wszystkie czynności dokonywane za pośrednictwem IPA są rejestrowane wg czasu
serwerów URE na których działa IPA.
8. Skutki wszelkich czynności, podejmowanych w IPA przez Wytwórcę lub pełnomocnika
Wytwórcy, obciążają bezpośrednio Wytwórcę.
9. W przypadku, gdy informacje podane przez Wytwórcę we Wniosku, Deklaracji lub
Sprawozdaniu (w tym przesłane załączniki) wymagają doprecyzowania lub
uzupełnienia, w szczególności jeśli przesłane podanie nie czyni zadość wymaganiom
ustalonym w przepisach prawa, Prezes URE wzywa Wytwórcę na piśmie do usunięcia
braków formalnych, doprecyzowania lub uzupełnienia podania na zasadach określonych
w KPA. W sprawach mniejszej wagi lub w sprawach niecierpiących zwłoki,
Administrator może skontaktować się z Wytwórcą lub osobą wskazaną przez Wytwórcę
w Formularzu rejestracyjnym IPA telefonicznie lub drogą elektroniczną, co każdorazowo
potwierdza w drodze stosownej notatki służbowej.
§5.

Zasady składania podpisów

1. Wysłanie przez Wytwórcę danych i informacji zawartych w Formularzu IPA, w tym
Wniosku, Deklaracji, Oferty, żądania wycofania Wysłanej Oferty (z wyłączeniem aukcji
przeprowadzanych w roku 2019) oraz Sprawozdania, wymaga złożenia Podpisu
zaufanego, Kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Podpisu osobistego zgodnie
z zasadami reprezentacji Wytwórcy lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podpisy pod Ofertą może złożyć wyłącznie Wytwórca działając osobiście lub zgodnie
z ustawowymi lub statutowymi zasadami reprezentacji. Nie jest możliwe podpisanie
Oferty przez pełnomocnika, w tym prokurenta lub prokurentów, z wyjątkiem sytuacji, w
której prokurent działa w imieniu Wytwórcy łącznie z członkiem/członkami zarządu.
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3. W aukcjach przeprowadzanych w 2019 r. z pominięciem wykorzystania funkcji systemu
IPA, Oferty są podpisywane własnoręcznie przez osoby działające zgodnie z zasadami
reprezentacji Wytwórcy, czytelnie imieniem i nazwiskiem, pod rygorem nieważności.
4. W jednym Formularzu IPA można złożyć zarówno Podpisy zaufane, Podpis osobisty jak
też Kwalifikowane podpisy elektroniczne, w dowolnej liczbie.
5. Złożenie podpisu przez pełnomocnika każdorazowo wymaga załączenia do Formularza
IPA dokumentu potwierdzającego udzielenie przez Wytwórcę stosownego
pełnomocnictwa.
6. Złożenie podpisu przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wytwórcy w przypadku, gdy
jej umocowanie lub/i zmienione zasady reprezentacji Wytwórcy nie zostały ujawnione
we właściwym, publicznie dostępnym rejestrze, każdorazowo wymaga załączenia do
Oferty wysyłanej przy pomocy Formularza IPA lub Szablonu Oferty dokumentu
potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wytwórcy lub/i
wskazującego zmianę zasad reprezentacji. W przypadku uchybienia któremukolwiek
z tych wymagań, Prezes URE działa w oparciu o dane ujawnione we właściwym,
publicznie dostępnym rejestrze.
7. Załączenie do Formularza IPA dokumentu potwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa, rozumiane jest jako przedłożenie tego dokumentu w myśl ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.)
i wymaga uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
8. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa załącza się każdorazowo do Formularza IPA.
9. Wniesienia opłat skarbowych za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa należy dokonać na rachunek organu podatkowego właściwego ze
względu na siedzibę URE, ze wskazaniem w tytule wpłaty konkretnego pełnomocnictwa
którego ta wpłata dotyczy.
10. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa, jej egzekwowaniem będzie zajmował się organ podatkowy
właściwy w sprawie opłat skarbowych w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
11. Zgodność podpisów składanych przez Wytwórcę, członków organu Wytwórcy lub osób
działających w imieniu Wytwórcy, z zasadami reprezentacji tego Wytwórcy jest
każdorazowo weryfikowana przez Administratora lub Referenta.
§6.

Rejestracja konta

1. Rejestracji konta mogą dokonać wyłącznie Wytwórcy, w rozumieniu Regulaminu.
2. Przystąpienie przez Wytwórcę po raz pierwszy do Aukcji wymaga rejestracji konta dla
tego Wytwórcy.
3. W celu zarejestrowania konta, niezbędne jest m.in. wskazanie numeru Rachunku
Wytwórcy, na który dokonywane będą zwroty wpłaconych kaucji.
4. Rachunek Wytwórcy musi być prowadzony w polskich złotych, przez bank krajowy lub
oddział banku zagranicznego utworzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Rejestracja konta jest równoznaczna z oświadczeniem, że:
1) podmiot dokonujący rejestracji konta jest Wytwórcą, którego dane podano podczas
rejestracji, reprezentuje tego Wytwórcę lub posiada jego umocowanie;
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2) dane podane podczas rejestracji są kompletne i zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i będą na bieżąco aktualizowane;
3) dane podane podczas rejestracji nie naruszają praw osób trzecich;
4) Wytwórca zapoznał się z Regulaminem dostępnym na stronie BIP URE i akceptuje
go w całości;
5) Wytwórca nie udostępni osobom nieuprawnionym do reprezentowania Wytwórcy
loginu lub hasła umożliwiających dostęp do konta;
6) Wytwórca przyjmuje do wiadomości, iż dane osobowe, w tym dane wprowadzane
do systemu IPA, będą przetwarzane na potrzeby realizacji ustawowych zadań
nałożonych na Prezesa URE, w tym organizowania i rozstrzygania Aukcji oraz
w celach statystycznych;
7) Wytwórca przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych,
w tym danych wprowadzonych do systemu IPA, jest Prezes URE;
8) Wytwórca został poinformowany o prawie dostępu danych, w tym do danych
osobowych wprowadzanych do systemu IPA, oraz o możliwości ich poprawiania.
6. Wytwórca może posiadać wyłącznie jedno konto.
§7.

Aktywacja i odblokowanie konta Wytwórcy w IPA

1. Konto dla danego Wytwórcy jest aktywowane po Potwierdzeniu przyjęcia pierwszej
Deklaracji lub wydaniu pierwszego Zaświadczenia.
2. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Wytwórca otrzymuje wiadomość
o aktywacji konta.
3. Administrator może zablokować lub usunąć konto Wytwórcy, który w terminie 60 dni
od dnia utworzenia konta nie Wysłał za pośrednictwem IPA Wniosku lub Deklaracji.
4. W okolicznościach zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu IPA lub kont
Wytwórców, zablokowanie lub usunięcie konta może nastąpić w krótszym terminie.
5. W przypadku zablokowania konta, Wytwórca może złożyć do URE wniosek o jego
odblokowanie. Wniosek o odblokowanie konta składa się w formie pisemnej lub
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem
zaufanym.
6. Odblokowanie konta Wytwórcy może nastąpić wyłącznie po ustaleniu prawidłowości
żądania zawartego w tym wniosku.
7. Administrator może żądać wszelkich danych i informacji umożliwiających
zidentyfikowanie Wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,
składającej wniosek o odblokowanie konta.
8. Otrzymanie Zaświadczenia lub Potwierdzenia przyjęcia Deklaracji nie zwalnia
Wytwórcy z obowiązku, odpowiednio, Wysłania Wniosku lub Wysłania Deklaracji za
pośrednictwem IPA.
9. Aktywowane zostaną wyłącznie konta Wytwórców zawierające kompletne Deklaracje
i Wnioski Wysłane za pośrednictwem IPA.
§8.

Deklaracje

1. Wytwórca, który zamierza przystąpić do Aukcji z Instalacją istniejącą składa Deklarację,
zawierającą informacje i dane określone w art. 71 ust. 2a i 2b Ustawy OZE.
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2. Wytwórca składa jedną Deklarację dla każdej Instalacji OZE.
3. W przypadku Instalacji OZE stanowiącej hybrydową Instalację OZE, o której mowa
w art. 2 pkt 11a Ustawy OZE, Wytwórca składa jedną Deklarację dla tej instalacji.
4. Deklaracja jest Wysyłana za pośrednictwem Formularza IPA. Wysłanie Deklaracji
wymaga złożenia Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Podpisu zaufanego lub
Podpisu osobistego.
5. Deklaracja może zostać złożona wyłącznie przez Wytwórcę, o którym mowa w art. 44
Ustawy OZE niebędącego Wytwórcą Zagranicznym, posiadającego tytuł prawny do
Instalacji OZE, której dana Deklaracja dotyczy. W przypadkach określonych przepisami
prawa, Wytwórca składający Deklarację musi legitymować się stosowną koncesją na
wytwarzanie energii elektrycznej w Instalacji OZE albo wpisem do właściwego rejestru
działalności regulowanej, upoważniającym do wytwarzania energii elektrycznej lub
biogazu rolniczego.
6. W IPA nie można Wysłać Deklaracji dla następujących Instalacji OZE:
1) spalania wielopaliwowego, z wyłączeniem dedykowanych instalacji spalania
wielopaliwowego;
2) odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej
niż 20 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytworzenia energii
elektrycznej.
7. Złożenie Deklaracji, z pominięciem wykorzystania funkcji systemu IPA dla instalacji,
o których mowa w ust. 6 jest bezskuteczne.
8. Do Deklaracji Wytwórca dołącza:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający prawo do
reprezentowania Wytwórcy;
2) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, oraz
uiszczenie opłaty skarbowej – w przypadku, gdy Wytwórcę reprezentuje
pełnomocnik lub prokurent;
3) schemat instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 71 ust. 2b
Ustawy OZE.
9. Opłatę skarbową, wskazaną w ust. 8 pkt 2 uiszcza się na rachunek, o którym mowa w § 5
ust. 9.
10. Wytwórca wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz, biogaz
rolniczy lub biopłyny wraz z Deklaracją składa oświadczenie, o którym mowa w art. 71
ust. 3 Ustawy OZE.
11. Każdej Wysłanej Deklaracji nadawany jest w IPA indywidualny numer (ID).
12. Składanie Deklaracji jest możliwe w dowolnie wybranym przez Wytwórcę terminie,
niezależnie od ogłoszonych Aukcji, z zastrzeżeniem ust. 18.
13. Deklaracja jest weryfikowana z uwzględnieniem wymogów jej kompletności, zgodności
ze stanem faktycznym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
14. Podczas weryfikacji Deklaracji ustala się datę wytworzenia po raz pierwszy energii
elektrycznej w Instalacji istniejącej, potwierdzoną wydanym świadectwem pochodzenia.
15. Prezes URE potwierdza przyjęcie Deklaracji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
albo zwraca ją Wytwórcy, jeżeli nie zostaną spełnione wymagania określone w art. 71
ust. 1-3 Ustawy OZE.
16. Wytwórca otrzymuje Potwierdzenie złożenia Deklaracji zawierające datę wytworzenia
po raz pierwszy energii elektrycznej w Instalacji istniejącej potwierdzoną wydanym
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świadectwem pochodzenia, która stanowi datę rozpoczęcia Okresu wsparcia. Data ta nie
może być wcześniejsza niż 1 października 2005 r.
17. W przypadku hybrydowej Instalacji OZE, o której mowa w art. 2 pkt 11a Ustawy OZE,
data, o której mowa w ust. 14 liczona jest od najwcześniejszej daty pierwszego
wytworzenia energii elektrycznej spośród wszystkich urządzeń wchodzących w skład
tej instalacji.
18. Wytwórca obowiązany jest złożyć Deklarację z odpowiednim wyprzedzeniem,
w terminie obiektywnie umożliwiającym przeprowadzenie jej weryfikacji,
a w szczególności przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w terminach
wynikających z KPA.
19. Skutki złożenia Deklaracji w terminie uniemożliwiającym wydanie Wytwórcy
Potwierdzenia złożenia Deklaracji niezbędnego do złożenia Oferty przed zamknięciem
Sesji aukcji, w której Wytwórca zamierzał wziąć udział, w szczególności z uwagi na
złożenie Deklaracji z naruszeniem ust. 18, w tym m.in. złożenie Deklaracji w czasie
trwania Sesji aukcji, względnie - złożenie Deklaracji nie pozwalającej na identyfikację
Instalacji OZE, nie podpisanej, nie zawierającej wymaganych danych lub dokumentów
lub zawierającej inne braki - obciążają Wytwórcę.
20. Wytwórca jest informowany o wyniku weryfikacji Deklaracji za pośrednictwem IPA oraz
wiadomości elektronicznej wysyłanej na aktualny adres e-mail Wytwórcy podany w IPA.
21. Po Potwierdzeniu przyjęcia Deklaracji, Instalacji OZE nadawany jest w IPA:
1) indywidualny numer (ID);
2) indywidualny numer rachunku bankowego, na który Wytwórca uiszcza kaucję,
w celu uzyskania możliwości Wysłania albo Przekazania Oferty.
22. Potwierdzenie przyjęcia Deklaracji nie może stanowić podstawy do udziału w Aukcji
z chwilą:
a. Wygrania przez Wytwórcę innej Aukcji z daną Instalacją OZE, objętą
Potwierdzeniem przyjęcia Deklaracji,
b. złożenia Deklaracji dla tej samej Instalacji OZE przez innego Wytwórcę, lub
c. uzyskania dla tej samej Instalacji OZE zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b
ust. 8 Ustawy OZE.
23. Z chwilą Potwierdzenia przyjęcia Deklaracji dla hybrydowej Instalacji OZE, o której
mowa w art. 2 pkt 11a Ustawy OZE, Potwierdzenia przejęcia Deklaracji uzyskane dla
innych Instalacji OZE obejmujących te same urządzenia wytwórcze, co urządzenia
wytwórcze wchodzące w skład tej instalacji hybrydowej nie mogą stanowić podstawy do
udziału w Aukcji.
24. Z chwilą Potwierdzenia przyjęcia Deklaracji dla Instalacji OZE obejmującej te same
urządzenia wytwórcze, co urządzenia wytwórcze wchodzące w skład hybrydowej
Instalacji OZE, Potwierdzenie przyjęcia Deklaracji dla hybrydowej Instalacji OZE, o której
mowa w art. 2 pkt 11a Ustawy OZE, nie może stanowić podstawy do udziału w Aukcji.
25. Potwierdzenie przyjęcia Deklaracji następuje w oparciu o istniejące fakty i stan prawny.
Wraz ze zmianą tych faktów lub stanu prawnego, Potwierdzenie przyjęcia Deklaracji
może stać się nieaktualne, co skutkować będzie koniecznością złożenia nowej Deklaracji
odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu i faktycznemu.
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§9.

Wniosek oraz Zaświadczenie

1. Wytwórca, który zamierza wytwarzać energię elektryczną w Instalacji nowej lub
Instalacji zmodernizowanej, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania
do wytwarzania energii elektrycznej w tej instalacji.
2. W celu przeprowadzenia procedury oceny formalnej, o której mowa w ust. 1, Wytwórca
składa Wniosek, zawierający między innymi informacje i dane określone w art. 75 ust. 4
pkt 1-3 Ustawy OZE.
3. Wytwórca składa jeden Wniosek dla każdej Instalacji OZE.
4. W przypadku Instalacji OZE stanowiącej hybrydową Instalację OZE, o której mowa
w art. 2 pkt 11a Ustawy OZE, Wytwórca składa jeden Wniosek dla tej instalacji.
5. Wniosek jest Wysyłany za pośrednictwem Formularza IPA. Wysłanie Wniosku wymaga
złożenia Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Podpisu zaufanego lub Podpisu
osobistego.
6. Wytwórca wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz, biogaz
rolniczy lub biopłyny wraz z Wnioskiem składa oświadczenie, o którym mowa w art. 75
ust. 4 pkt 4 Ustawy OZE.
7. Do wniosku Wytwórca dołącza, z wyłączeniem Wytwórcy Zagranicznego, dokumenty
określone w art. 75 ust. 5 Ustawy OZE. Okres ważności dokumentów, o których mowa
w art. 75 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 Ustawy OZE, w dniu Wysłania Wniosku
w systemie IPA nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 winny dotyczyć Wytwórcy składającego Wniosek.
9. Do Wniosku, Wytwórca Zagraniczny dołącza dokumenty wynikające z umowy, o której
mowa w art. 73 ust. 10 pkt 1 Ustawy OZE. W przypadku dokumentów sporządzonych
w języku obcym, do Wniosku należy dołączyć również tłumaczenie przysięgłe tych
dokumentów na język polski.
10. Do Wniosku Wytwórca dołącza:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający prawo do
reprezentowania Wytwórcy;
2) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, wraz
z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku, gdy Wytwórcę
reprezentuje pełnomocnik lub prokurent.
11. Wydanie Zaświadczenia podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy
o opłacie skarbowej. Do Wniosku Wytwórca dołącza dokument potwierdzający
wniesienie opłaty skarbowej.
12. Opłaty skarbowe, wskazane w ust. 10 pkt 2 oraz ust. 11, uiszcza się na rachunek,
o którym mowa w § 5 ust. 9.
13. Każdemu Wysłanemu Wnioskowi nadawany jest w IPA indywidualny numer (ID).
14. Wysyłanie Wniosku jest możliwe w dowolnie wybranym przez Użytkownika terminie,
niezależnie od ogłoszonych Aukcji, z zastrzeżeniem ust. 16.
15. Wniosek jest weryfikowany z uwzględnieniem wymogów jego kompletności, zgodności
ze stanem faktycznym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. Wytwórca obowiązany jest wysłać Wniosek w terminie obiektywnie umożliwiającym
przeprowadzenie jego weryfikacji z uwzględnieniem art. 76 ust. 1 Ustawy OZE, oraz
terminów załatwienia sprawy wynikających z KPA.
17. Skutki wysłania wniosku w terminie uniemożliwiającym jego rozpoznanie
a w konsekwencji uniemożliwiającym skuteczne złożenie Oferty przed zamknięciem
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Sesji aukcji, w której Wytwórca zamierzał wziąć udział, w szczególności z uwagi na
złożenie Wniosku w sposób nieuwzględniający ust. 16, w tym m.in. złożenie Wniosku
w czasie trwania Sesji aukcji, względnie - złożenie Wniosku nie podpisanego, nie
zawierającego wymaganych dokumentów lub zawierającego inne braki - obciążają
Wytwórcę.
18. Wytwórca jest informowany o wyniku weryfikacji Wniosku za pośrednictwem IPA
w formie komunikatu oraz wiadomości elektronicznej wysyłanej na aktualny adres
e-mail Wytwórcy podany w IPA.
19. Po wydaniu Zaświadczenia, Instalacji OZE nadawany jest w IPA:
1) indywidualny numer (ID);
2) indywidualny numer rachunku bankowego, na który Wytwórca uiszcza kaucję,
w celu uzyskania możliwości Wysłania Oferty.
20. Zaświadczenie w wersji elektronicznej dostępne jest w IPA na koncie Wytwórcy.
21. Termin ważności Zaświadczenia wynosi 12 miesięcy i liczy się go od dnia wydania
Zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 22.
22. Termin, o którym mowa w ust. 21 nie może być dłuższy niż termin ważność
dokumentów, o których mowa w art. 75 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 i 5 Ustawy OZE,
a w przypadku Zaświadczenia wydawanego dla Wytwórcy energii elektrycznej
w Instalacji OZE zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza
obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej, termin ten nie może być także dłuższy niż
termin wynikający ze szczegółowych postanowień umowy, o której mowa w art. 73
ust. 10 pkt 1 Ustawy OZE.
23. Z zastrzeżeniem ust. 24-25, Zaświadczenie nie może stanowić podstawy do udziału
w Aukcji z chwilą:
1) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Instalacji OZE, w tym
Instalacji zmodernizowanej, objętej tym Zaświadczeniem, o ile nie zostały
spełnione kryteria, o których mowa w art. 72a Ustawy OZE;
2) wygrania przez Wytwórcę Aukcji dotyczącej Instalacji OZE, w tym Instalacji
zmodernizowanej, objętej tym Zaświadczeniem;
3) uzyskania Zaświadczenia dla tej samej Instalacji OZE przez innego Wytwórcę;
4) uzyskania dla tej samej Instalacji OZE zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b
ust. 8 Ustawy OZE.
24. Z chwilą wydania Zaświadczenia dla hybrydowej Instalacji OZE, o której mowa w art. 2
pkt 11a Ustawy OZE, Zaświadczenia wydane dla Instalacji OZE obejmujących te same
urządzenia wytwórcze, co urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tej hybrydowej
instalacji OZE, nie mogą stanowić podstawy do udziału w Aukcji.
25. Z chwilą wydania Zaświadczenia dla Instalacji OZE obejmującej te same urządzenia
wytwórcze, co urządzenia wytwórcze wchodzące w skład hybrydowej Instalacji OZE,
Zaświadczenie wydane dla hybrydowej Instalacji OZE, o której mowa w art. 2 pkt 11a
Ustawy OZE, nie może stanowić podstawy do udziału w Aukcji.
26. Po rozstrzygnięciu aukcji, sprzedaż energii elektrycznej przez wytwórców, których
oferta wygrała aukcję, odbywa się na zasadach określonych w art. 92-93 Ustawy OZE.
Przepis art. 72a Ustawy OZE nie znajduje zastosowania do energii elektrycznej objętej
aukcyjnym systemem wsparcia.
27. Zaświadczenie stanowi urzędowe potwierdzenie określonych faktów i stanu prawnego.
Wraz ze zmianą tych faktów lub stanu prawnego Zaświadczenie może stać się
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nieaktualne, co skutkować będzie koniecznością uzyskania nowego Zaświadczenia
odpowiadającego aktualnemu stanowi prawnemu i faktycznemu.
28. W przypadku negatywnej weryfikacji Wniosku, Prezes URE odmawia, w drodze
postanowienia, wydania Zaświadczenia. Na postanowienie służy zażalenie wnoszone na
zasadach i w trybie przewidzianym przepisami prawa w tym w szczególności stosownie
do art. 76 ust. 3 Ustawy OZE.
29. Niezależnie od doręczeń przewidzianych przepisami KPA, Wytwórca jest informowany
o odmowie wydania Zaświadczenia za pośrednictwem IPA oraz wiadomości
elektronicznej wysyłanej na aktualny adres e-mail Wytwórcy podany w IPA.
§10. Kaucje
1. Wymagana wysokość zabezpieczenia wynosi:
a) 30 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej Instalacji istniejącej,
b) 60 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej Instalacji nowej lub
Instalacji zmodernizowanej.
2. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia wynikająca z wniesionej kaucji jest
niewystarczająca, celem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się jej
uzupełnienie w drodze wpłacenia kolejnej kaucji bądź ustanowienia gwarancji
bankowej.
3. Kaucja wnoszona jest w polskich złotych na indywidualny rachunek bankowy wskazany
w IPA przypisany do danej Instalacji OZE.
4. Kaucja może zostać wniesiona niezależnie od ogłoszonych Aukcji.
5. Wytwórca zamierzający Wysłać albo Przekazać Ofertę w Aukcji wnosi kaucję
w odpowiedniej wysokości stosownie do postanowień ust. 1, w terminie
umożliwiającym zweryfikowanie przez Prezesa URE faktu jej wniesienia, w trybie
określonym w ust. 6, przed zamknięciem Sesji aukcji, w której Wytwórca ten zamierza
wziąć udział.
6. Kaucja jest uznana za skutecznie wniesioną po łącznym spełnieniu następujących
warunków:
1) zaksięgowaniu kaucji na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 3,
2) pojawieniu się w IPA, na skutek aktualizacji, o której mowa w ust. 7, na koncie
indywidualnej Instalacji OZE – informacji o wystarczającej wysokości
zabezpieczeń, określonej w ust. 9.
7. Dane dotyczące wysokości salda rachunku, o którym mowa w ust. 3 aktualizowane są:
1) w czasie gdy nie trwa żadna Sesja aukcji - o godzinie 15:00 w każdy piątek będący
dniem roboczym, a w przypadku gdy ten dzień nie jest dniem roboczym –
w następny dzień roboczy o godz. 15:00;
2) w czasie trwania Sesji aukcji:
a) o godzinie 9:00 w dniu jej rozpoczęcia,
b) o godzinie 9:00 w każdym dniu jej trwania będącym dniem roboczym,
c) o godzinie 9:00 w dniu jej zamknięcia.
8. Kaucja wniesiona na rachunek, o którym mowa w ust. 3, stanowi zabezpieczenie
wyłącznie dla danej Instalacji OZE i nie może zostać przeniesiona, w całości lub części,
na poczet zabezpieczenia dla innej Instalacji OZE.
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9. Informacja o kwocie ustanowionego zabezpieczenia widoczna jest na koncie Wytwórcy
w parametrach danej Instalacji OZE, której to zabezpieczenie dotyczy.
10. Kaucja ustanowiona przez Wytwórcę podlega zwrotowi na Rachunek Wytwórcy,
w terminie:
1) 14 dni licząc od dnia zamknięcia Sesji aukcji - w przypadku Uczestnika aukcji,
którego Oferta nie wygrała Aukcji;
2) 60 dni licząc od dnia wypełnienia przez Wytwórcę zobowiązania, o którym mowa
w art. 79 ust. 3 pkt 8 Ustawy OZE – w przypadku Uczestnika aukcji, którego Oferta
wygrała Aukcję.
11. Wytwórca, który wniósł kaucję oraz:
1) którego Oferta nie wzięła udziału w Aukcji, albo
2) który nie Wysłał albo nie Przekazał Oferty, albo
3) który wycofał Wysłaną Ofertę,
może złożyć do URE wniosek o zwrot kaucji. Wniosek ten jest składany w formie
pisemnej lub elektronicznej podpisanej Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
bądź Podpisem zaufanym Wytwórcy.
12. Zwrot kaucji następuje na Rachunek Wytwórcy wyłącznie w pełnej wysokości
wniesionej dla danej Instalacji OZE.
13. Jeżeli zwrot kaucji nie jest możliwy, Prezes URE bezzwłocznie wzywa Wytwórcę na
piśmie do wskazania właściwego numeru rachunku bankowego, na który może nastąpić
zwrot tej kaucji.
14. Odpowiedzialność za brak możliwości wykonania zwrotu kaucji z powodu
niedopełnienia przez Wytwórcę obowiązku aktualizacji swoich danych o którym mowa
w § 6 ust. 5 pkt 2, w tym danych na temat aktualnego Rachunku Wytwórcy, ponosi
wyłącznie Wytwórca.
15. W przypadku niewypełnienia przez Wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79
ust. 3 pkt 8 Ustawy OZE, wniesiona przez Wytwórcę kaucja podlega przepadkowi na
rzecz Prezesa URE.
§11. Gwarancje bankowe
1. Wymagana wysokość zabezpieczenia wynosi:
a) 30 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej Instalacji istniejącej,
b) 60 złotych za każdy 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej Instalacji nowej lub
Instalacji zmodernizowanej
2. Gwarancje bankowe ustanawia się oddzielnie dla każdej Instalacji OZE.
3. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia wynikająca z ustanowionej gwarancji bankowej
jest niewystarczająca, celem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się
jej uzupełnienie w drodze wpłacenia kaucji bądź ustanowienia kolejnej gwarancji
bankowej.
4. Wytwórca nie ma możliwości złożenia za pośrednictwem IPA dokumentu
potwierdzającego ustanowienie gwarancji bankowej.
5. Wytwórca dostarcza do URE oryginał gwarancji bankowej zawierającej, co najmniej
następujące dane:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby Wytwórcy,
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2) numer NIP, o ile Wytwórcy nadano ten numer,
3) lokalizację, moc zainstalowaną elektryczną oraz Rodzaj instalacji, dla której
ustanowiono gwarancję bankową,
4) nr ID lub nazwę tej instalacji, zgodnie z informacjami prezentowanymi w IPA (jeśli
są dostępne), oraz
5) rok, w którym Wytwórca zamierza przystąpić do Aukcji.
6. Gwarancja bankowa dotycząca Instalacji OZE może zostać udzielona przez bank krajowy
lub oddział banku zagranicznego utworzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Do gwarancji bankowej sporządzonej w języku innym niż język polski, Wytwórca
zobowiązany jest dołączyć oryginał tłumaczenia przysięgłego tej gwarancji na język
polski.
8. W przypadku podpisania gwarancji przez pełnomocników banku udzielającego
gwarancji, wraz z gwarancją Wytwórca obowiązany jest przedłożyć dokumenty
potwierdzające udzielenie stosownego pełnomocnictwa - w postaci papierowej w formie
oryginałów względnie uwierzytelnionych kopii albo w postaci elektronicznej opatrzonej
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Podpisem zaufanym lub Podpisem
Osobistym.
9. Niezależnie od ust. 5 powyżej, gwarancja bankowa, mająca stanowić zabezpieczenie dla
danej Instalacji OZE, pod rygorem jej nieuwzględnienia na potrzeby Systemu wsparcia,
musi być bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie Prezesa URE i nieodwołalna oraz
musi dodatkowo zawierać:
1) dane gwaranta, o którym mowa w ust. 6,
2) wskazanie, że wyłącznym beneficjentem gwarancji bankowej jest Prezes URE,
3) datę i miejsce udzielenia gwarancji bankowej,
4) sumę gwarancji bankowej wyrażoną w złotych,
5) okres obowiązywania gwarancji bankowej, oraz
6) zobowiązanie do wypłaty sumy gwarancyjnej niezwłocznie po zgłoszeniu żądania
zapłaty przez Prezesa URE.
10. Gwarancja bankowa nie może przewidywać wymogów dotyczących poświadczenia
przez osoby/podmioty trzecie podpisów osób reprezentujących beneficjenta, a także
niewynikających z przepisów prawa wymogów dotyczących formy, trybu lub miejsca
złożenia żądania zapłaty sumy gwarancji.
11. Rozpoczęcie okresu obowiązywania gwarancji bankowej powinno następować z dniem
jej wystawienia.
12. Okres obowiązywania gwarancji bankowej nie może być krótszy niż:
1) 28 miesiące licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5 –
w przypadku
Instalacji
nowych
lub
Instalacji
zmodernizowanych,
wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
2) 37 miesiące licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5 –
w przypadku
Instalacji
nowych
lub
Instalacji
zmodernizowanych,
wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
3) 76 miesięcy licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5 –
w przypadku
Instalacji
nowych
lub
Instalacji
zmodernizowanych,
wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;
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4) 46 miesięcy licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5 –
w przypadkach innych Instalacji nowych lub Instalacji zmodernizowanych, niż
wymienione w pkt 1-3;
5) 8 miesięcy licząc od 31 grudnia roku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5 –
w przypadkach Instalacji istniejących
13. Wytwórca może dostarczyć do URE oryginał gwarancji bankowej niezależnie
od ogłoszonych Aukcji.
14. Gwarancja bankowa jest weryfikowana pod kątem jej kompletności, zgodności
ze stanem faktycznym, zgodności z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów
prawa oraz zgodności z postanowieniami Regulaminu.
15. Wytwórca dostarcza do URE oryginał gwarancji bankowej w terminie umożliwiającym
jej weryfikację i Wysłanie albo Przekazanie Oferty przed zamknięciem Sesji aukcji, w
której zamierza wziąć udział.
16. Warunkiem skutecznego ustanowienia gwarancji bankowej jest jej pozytywna
weryfikacja, o której Wytwórca otrzymuje informację w IPA.
17. Gwarancja bankowa wygasa z upływem terminu jej ważności, chyba, że w terminie jej
ważności zostało złożone żądanie wypłaty sumy gwarancji.
18. Oryginał gwarancji bankowej podlega zwrotowi Wytwórcy, w terminie:
1) 14 dni licząc od dnia zamknięcia Aukcji - w przypadku Uczestnika aukcji, którego
Oferta nie wygrała Aukcji;
2) 60 dni licząc od dnia wypełnienia przez Wytwórcę zobowiązania, o którym mowa
w art. 79 ust. 3 pkt 8 Ustawy OZE – w przypadku Uczestnika aukcji, którego Oferta
wygrała Aukcję.
19. Wytwórca, który przedstawił gwarancję bankową oraz:
1) którego Oferta nie wzięła udziału w Aukcji, albo
2) który nie Wysłał albo nie Przekazał Oferty, albo
3) który wycofał Wysłaną Ofertę (z wyłączeniem aukcji przeprowadzanych w roku
2019),
może złożyć do URE wniosek o zwrot oryginału gwarancji bankowej. Wniosek ten jest
składany w formie pisemnej opatrzonej podpisem lub elektronicznej podpisanej
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym,Podpisem zaufanym lub Podpisem
osobistym.
§12. Udział w Aukcji
1. W Aukcji może wziąć udział wyłącznie Wytwórca energii elektrycznej w Instalacji OZE
lub Wytwórca biogazu rolniczego wytworzonego w Instalacji OZE oraz wprowadzanego
do sieci dystrybucyjnej gazowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Warunkiem udziału Wytwórcy w systemie aukcyjnym jest posiadanie przez Instalację
OZE wyodrębnionego zespołu urządzeń, oraz przyłącza, służących do wyprowadzenia
mocy wyłącznie z tej instalacji do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub
przesyłowej.
3. W Aukcji nie może wziąć udziału Wytwórca, który rozpoczął wytwarzanie energii
elektrycznej lub biogazu rolniczego w Instalacji OZE w okresie od dnia wejścia w życie
rozdziału 4 Ustawy OZE do dnia zamknięcia tej Aukcji, z zastrzeżeniem art. 72a ustawy
OZE.
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4. Wytwórca, którego Oferta wygrała Aukcję, a który nie dotrzymał terminu określonego
w art. 79 ust. 3 pkt 8 Ustawy OZE, może ponownie przystąpić do Aukcji oferując
na sprzedaż energię elektryczną lub biogaz rolniczy wytworzone w danej Instalacji OZE,
nie wcześniej niż po upływie 3 lat od tego terminu.
5. Posiadanie przez Wytwórcę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji
odnawialnego źródła energii, promesy takiej koncesji lub wpisu do rejestru działalności
regulowanej upoważniającego do wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu
rolniczego, nie jest równoznaczne z możliwością udziału w Aukcji.
6. W Aukcji Ofertę może Wysłać albo Przekazać Wytwórca energii elektrycznej lub biogazu
rolniczego w Instalacji OZE:
1) która spełnia Parametry tej Aukcji;
2) dla której skutecznie wniesiono zabezpieczenia w wysokości i na zasadach
określonych w § 10 lub § 11;
3) dla której nie upłynął termin ważności Zaświadczenia lub Przyjęto Deklarację i nie
upłynął termin, w którym Wytwórcy przysługuje prawo do korzystania z Systemu
wsparcia dla tej instalacji;
4) z którą dotychczas nie wygrano Aukcji;
5) dla której nie Wysłano albo nie Przekazano Oferty w innej trwającej Aukcji.
7. W przypadku Wytwórcy, który oferuje na sprzedaż w Aukcji biogaz rolniczy, biogaz ten
przelicza się na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej, w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 62 Ustawy OZE i wyraża w MWh.
8. Oferty są Wysyłane albo Przekazywane wyłącznie w trakcie trwania Sesji aukcji.
9. Wytwórca może złożyć wyłącznie jedną Ofertę dla danej Instalacji OZE.
10. Oferta Wysłana albo Przekazana w Aukcji przeprowadzanej w 2019 r. wiąże uczestnika
aukcji i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana.
11. Oferta zawiera w szczególności:
1) informacje i dane określone w art. 79 ust. 3 pkt 1 – 4a, 6, 7 Ustawy OZE;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 5 Ustawy OZE - w przypadku
Instalacji nowej;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 5a Ustawy OZE oraz wynikające
z art. 74 ust. 1 tej ustawy – w przypadku Instalacji zmodernizowanej;
4) zobowiązanie wynikające z art. 79 ust. 3 pkt 8 Ustawy OZE;
5) oświadczenie o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 Ustawy OZE oraz wynikające z
art. 74 ust. 1 tej ustawy.
12. Składając oświadczenie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 Ustawy OZE w zakresie
pkt 2 tego oświadczenia, Wytwórca uwzględnia informacje o wartości udzielonej
pomocy inwestycyjnej, obliczonej zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 tej ustawy, wyrażonej
w złotych oraz cenie skorygowanej, obliczonej zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy OZE,
wyrażonej w złotych za 1 MWh.
13. Dane zawarte w Ofercie muszą być zgodne z danymi instalacji OZE będącej przedmiotem
tej oferty, dla której Wytwórca uzyskał:
1) Potwierdzenie przyjęcia Deklaracji, albo
2) Zaświadczenie.
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14. Okres wytwarzania energii elektrycznej zaoferowanej na sprzedaż, określony w Ofercie,
nie może być dłuższy niż Okres wsparcia i nie może trwać dłużej niż do dnia określonego
w art. 92 ust. 6 Ustawy OZE w brzmieniu obowiązującym w dacie Wysłania lub
Przekazania Oferty.
15. Okres wsparcia liczy się od dnia:
1) sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego po dniu
zamknięcia Sesji aukcji, którą Wytwórca wygrał z daną instalacją – w przypadku
Instalacji nowych;
2) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej instalacji,
potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia, nie wcześniej jednak niż
od dnia 1 października 2005 r. – w przypadku Instalacji istniejących;
1) od dnia złożenia Prezesowi URE oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1
pkt 4 Ustawy OZE – w przypadku Instalacji zmodernizowanej.
16. W przypadku przeprowadzenia modernizacji Instalacji OZE, której Wytwórcy
przysługuje:
1) świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego;
2) prawo do pokrycia ujemnego salda;
3) obowiązek zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego;
– w trakcie okresu kiedy wsparcie to przysługuje, modernizacja ta nie wpływa na
przedłużenie Okresu wsparcia przysługującego wytwórcy energii w tej instalacji.
17. Do Oferty możliwe jest dołączenie innych informacji i danych w postaci załączników.
§13. Wysłanie Ofert w IPA
1. W Aukcjach przeprowadzanych przez Prezesa URE w 2019 r., Wytwórca może Wysłać
Ofertę z wykorzystaniem funkcji systemu IPA, o ile wynika to z ogłoszenia o Aukcji,
o którym mowa w § 3 ust. 3.
2. Na podstawie danych podanych przez Wytwórcę w Ofercie, weryfikowany jest SWM
danej instalacji. IPA informuje Wytwórcę w trakcie wypełniania Oferty o wyliczonym
SWM.
3. W przypadku hybrydowej Instalacji OZE, o której mowa w art. 2 pkt 11a Ustawy OZE,
Oferta może zostać Wysłana wyłącznie wtedy, gdy wyliczony przez IPA SWM dla
każdego z następujących po sobie okresów trzech pełnych lat kalendarzowych objętych
Ofertą jest większy niż 3504 MWh/MW/rok.
4. Wysłana Oferta jest niedostępna dla innych Uczestników aukcji, a także podmiotów
i osób trzecich.
5. Wytwórca nie może Wysłać Oferty:
1) która nie spełnia wymagań określonych w § 12 ust. 11;
2) w której zadeklarowany dzień sprzedaży energii elektrycznej po raz pierwszy po
dniu zamknięcia Aukcji jest późniejszy niż termin określony w art. 79 ust. 3
pkt 8 Ustawy OZE;
3) w której określony przez Wytwórcę okres korzystania z systemu aukcyjnego
w danej Instalacji OZE przekracza Okres wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt
21;
4) w której zadeklarowana ilość lub wartość planowanej do sprzedaży energii
elektrycznej przekracza całkowitą ilość lub wartość energii elektrycznej określoną
w ogłoszeniu o Aukcji;
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5) jeżeli całkowita ilość energii elektrycznej zaoferowana do sprzedaży w okresie
określonym w Ofercie przekracza maksymalną możliwą do wytworzenia ilość
energii w danej Instalacji OZE przy uwzględnieniu jej mocy zainstalowanej
elektrycznej;
6) jeżeli ilość energii elektrycznej zaoferowana do sprzedaży w poszczególnych
latach kalendarzowych przekracza maksymalną możliwą do wytworzenia
w danym roku, ilość energii w danej Instalacji OZE przy uwzględnieniu jej mocy
zainstalowanej elektrycznej;
7) jeżeli w skrajnych latach kalendarzowych zaoferowano zerową ilość energii
elektrycznej;
8) jeżeli pod Ofertą nie złożono co najmniej jednego podpisu.
6. W przypadku, gdy podana przez Wytwórcę w Ofercie cena przekracza Cenę referencyjną
albo Cenę maksymalną, Wytwórca otrzymuje stosowny komunikat w IPA, przy czym
Wysłanie Oferty jest nadal technicznie możliwe, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
7. IPA potwierdza Wytwórcy Wysłanie Oferty i Wysłanie modyfikacji Oferty informując
o nadanym numerze ID. IPA potwierdza Wytwórcy Wysłanie żądania wycofania
Wysłanej Oferty oraz Wysłanie żądania wycofania Wysłanej Oferty zmodyfikowanej,
z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
8. Wytwórca ma możliwość podglądu swojej Oferty albo Oferty zmodyfikowanej,
Wysłanych za pośrednictwem IPA, przy czym możliwość podglądu dotyczy zawsze tylko
ostatniej Oferty albo ostatniej modyfikacji Oferty Wysłanych za pośrednictwem IPA,
z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
9. Podgląd Oferty, w tym Oferty zmodyfikowanej, Wysłanych za pośrednictwem IPA jest
możliwy także w przypadku wycofania Oferty, pod warunkiem że dla danej Instalacji
OZE nie Wysłano kolejnej Oferty, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
10. Podgląd Oferty zawiera m.in. datę i godzinę jej Wysłania, przy czym dotyczy ona zawsze
Wysłania oferty, a w przypadku jej modyfikacji – datę Wysłania ostatniej modyfikacji
Oferty, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
11. Każda Oferta posiada w IPA swój status, który ulega zmianie w zależności od czynności
podejmowanych przez Administratora lub Wytwórcę. Wytwórca ma wgląd do statusu
swojej Oferty.
12. W trakcie Sesji aukcji Wytwórca może zmodyfikować Ofertę, z zastrzeżeniem ust. 13-16
oraz § 12 ust. 10.
13. W trakcie Sesji aukcji Wytwórca lub pełnomocnik Wytwórcy może wycofać Wysłaną
Ofertę, z zastrzeżeniem ust. 14-15 oraz § 12 ust. 10.
14. Wysłanej Oferty nie można zmodyfikować lub wycofać na godzinę przed zamknięciem
Sesji aukcji, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
15. Wysłanie Oferty lub jej modyfikacja nie jest możliwe po upływie terminu ważności
Zaświadczenia dla danej Instalacji OZE, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
16. Żądanie wycofania Wysłanej Oferty nie podlega modyfikacji ani anulowaniu.
17. Po wycofaniu Oferty istnieje możliwość Wysłania kolejnej Oferty dla tej samej Instalacji
OZE w trakcie trwania danej Sesji aukcji, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
18. Wytwórca który Wysłał, zmodyfikował lub wycofał Ofertę powinien upewnić się, że
czynność ta została odnotowana przez IPA poprzez sprawdzenie statusu i treści Oferty,
z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
19. Pełnomocnik Wytwórcy, który wycofał Ofertę powinien upewnić się, że czynność ta
została odnotowana przez IPA poprzez sprawdzenie jej statusu, z zastrzeżeniem § 12
ust. 10.
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§14. Przekazanie Ofert w przypadku braku możliwości wykorzystania funkcji IPA
1. W przypadku braku możliwości wykorzystania funkcji IPA, Przekazanie Ofert w 2019 r.
następuje w sposób określony w ogłoszeniu o Aukcji, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5.
2. Szablon Oferty wypełnia się wyłącznie w formie elektronicznej z uwzględnieniem
wymagań określonych w § 5 ust. 3. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek
zmian w Szablonie Oferty, jak również skreśleń, poprawek, komentarzy, omówień
względem danych wyprowadzonych do Przekazywanej Oferty.
3. Referent opatruje każdą Ofertę datą oraz godziną jej przyjęcia z dokładnością co
najmniej do jednej minuty oraz nadaje jej – zgodnie z kolejnością – indywidualny numer
wpływu, stanowiący unikalne ID danej Oferty.
4. W trakcie procesu przyjmowania Ofert, Oferty te nie są weryfikowane pod kątem
formalnym ani zgodności z wymaganiami wynikającymi z Ustawy OZE i innych
przepisów.
5. Wytwórca przekazujący Ofertę, o której mowa w ust. 1, otrzymuje potwierdzenie jej
Przekazania, które zawiera:
1) datę i godzinę Przekazania Oferty oraz jej numer ID;
2) dane Wytwórcy oraz Instalacji OZE, której dana Oferta dotyczy.
6. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5, nie przesądza o wyniku weryfikacji formalnej
Oferty.
7. Przekazana Oferta jest niedostępna dla innych Uczestników aukcji, a także podmiotów
i osób trzecich.
§15. Weryfikacja ofert
1. Oferta Wysłana albo Przekazana nie podlega uzupełnieniu lub doprecyzowaniu po
zamknięciu Sesji aukcji.
2. Weryfikacja prawidłowości Wysłanej albo Przekazanej Oferty następuje po zamknięciu
Sesji aukcji.
3. Oferty podpisane w sposób określony w § 5 ust. 1-3 uznaje się za złożone. Oferty
niepodpisane w sposób określony w § 5 ust. 1-3 uznaje się za niezłożone.
4. W aukcjach przeprowadzanych w 2019 r. za niezłożoną uznaje się również Ofertę:
1) wypełnioną niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 14 ust. 2, w przypadku
zastosowania trybu, o którym mowa w § 14 ust. 1;
2) dotyczącą Instalacji istniejącej, dla której Wytwórca nie posiada ważnego
Potwierdzenia przyjęcia Deklaracji;
3) dotyczącą Instalacji nowej albo Instalacji zmodernizowanej, dla której Wytwórca
nie posiada ważnego Zaświadczenia;
4) dla której nie wniesiono zabezpieczenia w wysokości i na zasadach określonych
w § 10 lub § 11;
5) w której zadeklarowany dzień sprzedaży energii elektrycznej jest niezgodny
z terminem określonym w art. 79 ust. 3 pkt 8 Ustawy OZE;
6) w której określony przez Wytwórcę Okres korzystania z systemu aukcyjnego
w danej Instalacji OZE przekracza Okres wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt 21;
7) w której zadeklarowana ilość lub wartość planowanej do sprzedaży energii
elektrycznej przekracza całkowitą ilość lub wartość energii elektrycznej
określoną o ogłoszeniu o Aukcji;
8) jeżeli całkowita ilość energii elektrycznej zaoferowana do sprzedaży w okresie
określonym w Ofercie przekracza maksymalną możliwą do wytworzenia ilość
energii w danej Instalacji OZE przy uwzględnieniu jej mocy zainstalowanej
elektrycznej;
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9) jeżeli ilość energii elektrycznej zaoferowana do sprzedaży w poszczególnych
latach kalendarzowych przekracza maksymalną możliwą do wytworzenia
w danym roku, ilość energii w danej Instalacji OZE przy uwzględnieniu jej mocy
zainstalowanej elektrycznej;
10) jeżeli w skrajnych latach kalendarzowych zaoferowano zerową ilość energii
elektrycznej;
11) jeżeli w przypadku hybrydowej Instalacji OZE, o której mowa w art. 2 pkt 11a
Ustawy OZE, wyliczony SWM dla któregokolwiek z następujących po sobie
okresów trzech pełnych lat kalendarzowych objętych Ofertą jest nie większy niż
3504 MWh/MW/rok.
5. W przypadku Przekazania przez Wytwórcę w Aukcji przeprowadzanej w 2019 r., więcej
niż jednej Oferty dotyczącej tej samej Instalacji OZE, weryfikacji przez Prezesa URE
podlega jedynie pierwsza prawidłowo podpisana Oferta. Pozostałe Przekazane Oferty
traktowane są jako niezłożone.
6. Wyłącznie ostatnia wersja (modyfikacja) Wysłanej Oferty podlega weryfikacji przez
Prezesa URE, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
7. W przypadku, gdy Wytwórca wycofał Wysłaną Ofertę i nie Wysłał kolejnej Oferty,
a żądanie wycofania tej Oferty zweryfikowane przez Prezesa URE okazało się
bezskuteczne, weryfikacji podlega Oferta, którą Wytwórca zamierzał wycofać,
z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
§16. Rozstrzygnięcie aukcji
1. Jeżeli w danej Sesji aukcji złożono mniej niż 3 Oferty, spełniające wymagania określone
w Ustawie OZE, Aukcja pozostaje bez rozstrzygnięcia.
2. Rozstrzygnięcie Aukcji następuje niezwłocznie po zamknięciu Sesji aukcji.
3. Oferty złożone, których cena przekracza Cenę referencyjną albo Cenę maksymalną,
zostają odrzucone.
4. W aukcji przeprowadzanej w 2019 r. Oferty:
a. które nie zostały Wysłane albo Przekazane w sposób określony w ogłoszeniu,
o Aukcji, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5, lub
b. niespełniające wymagań określonych w § 12 ust. 11, lub
c. zawierające niezgodność danych w zakresie, o którym mowa w § 12 ust. 13,
zostają odrzucone.
5. W Aukcji biorą udział wyłącznie Oferty złożone, które nie zostały odrzucone.
6. Prezes URE unieważnia Aukcję, jeżeli wszystkie złożone Oferty zostały odrzucone lub
z przyczyn technicznych Aukcja nie może zostać przeprowadzona.
7. Oferty nieodrzucone szeregowane są według podanych w nich cen - od najniższej do
najwyższej.
8. W przypadku, gdy kilku Uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii
elektrycznej, wówczas Oferty tych uczestników szeregowane są według kolejności ich
Wysłania albo Przekazania, przy czym w przypadku modyfikacji Oferty, decyduje data
i godzina Wysłania ostatniej modyfikacji tej Oferty, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10.
9. Ilość i wartość energii elektrycznej z kolejnych, następujących po sobie Ofert
Uczestników danej Aukcji, sumowana jest oddzielnie, zaczynając od Oferty o najniższej
cenie.
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10. Aukcję wygrywają Uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży
energii elektrycznej, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o Aukcji
i 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi Ofertami.
11. Pierwsza Oferta, której przyjęcie skutkowałoby przekroczeniem wartości lub ilości
energii elektrycznej pozostałej do sprzedaży w danej Aukcji lub przekroczeniem ilości
energii elektrycznej pozostałej do sprzedaży z 80% ilości energii elektrycznej objętej
wszystkimi złożonymi Ofertami, powoduje, iż Oferta ta oraz kolejne uszeregowane za nią
Oferty, zostają zakwalifikowane jako przegrane. W takim przypadku Aukcję uważa się za
rozstrzygniętą, zaś pozostała ilość energii elektrycznej nie podlega sprzedaży w tej
Aukcji.
12. W przypadku Ofert złożonych przez Wytwórców Zagranicznych, rozstrzygając Aukcję
bierze się pod uwagę określoną w ogłoszeniu o Aukcji maksymalną ilość i wartość
energii elektrycznej przeznaczoną do sprzedaży tym Wytwórcom Zagranicznym.
13. O ile wcześniej nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 11, pierwsza Oferta
złożona przez Wytwórcę Zagranicznego, której przyjęcie skutkowałoby przekroczeniem
ilości lub wartości energii elektrycznej pozostałej do sprzedaży tym Wytwórcom
Zagranicznym, powoduje, iż Oferta ta oraz kolejne uszeregowane za nią Oferty tych
Wytwórców Zagranicznych, zostają zakwalifikowane jako przegrane.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, ilość i wartość energii elektrycznej stanowiąca
różnicę między ilością i wartością określoną w ust. 12, a sumą ilości i wartości energii
elektrycznej przypadającą na Oferty zakwalifikowane jako wygrane, złożone przez
Wytwórców Zagranicznych, nie podlega sprzedaży w tej Aukcji.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, o całkowitej ilości i wartości energii, która
zostanie sprzedana w danej Aukcji decyduje zdarzenie, o którym mowa w ust. 11.
16. Ilość i wartość energii elektrycznej niepodlegająca sprzedaży, o której mowa w ust. 14,
może zostać sprzedana Wytwórcom Zagranicznym, w kolejnych Aukcjach
organizowanych w danym roku.
17. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu Sesji Aukcji podaje do publicznej wiadomości
na swojej stronie internetowej informacje o:
1) wynikach Aukcji, w tym o:
a) Wytwórcach, których Oferty wygrały Aukcję,
b) minimalnej i maksymalnej cenie w złotych, pomniejszonej o kwotę podatku
od towarów i usług, z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, po jakiej
energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została
sprzedana w drodze Aukcji,
c) łącznej ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego grosza,
sprzedanej w drodze Aukcji energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem podziału na kolejne
następujące po sobie lata kalendarzowe;
2) unieważnieniu Aukcji albo
3) pozostawieniu Aukcji bez rozstrzygnięcia.
18. Uczestnik aukcji, niezwłocznie po rozstrzygnięciu danej Aukcji jest informowany
o wyniku rozstrzygnięcia:
1) za pośrednictwem IPA, lub
2) w formie wiadomości elektronicznej wysyłanej na aktualny adres e-mail
Wytwórcy podany w IPA, lub
3) pisemnie, na adres siedziby Uczestnika aukcji.
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§17. Przetwarzanie danych
1. Wszelkie dane zgromadzone w IPA, są przetwarzane wyłącznie na potrzeby ustawowych
zadań realizowanych przez Prezesa URE, w tym organizowania i rozstrzygania Aukcji
oraz w celach statystycznych.
2. Dane osobowe zgromadzone w IPA przetwarzane są przez Prezesa URE na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b, c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016, str. 1, ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000, z późn. zm.). Dane
osobowe przetwarzane są w celach wskazanych w ust. 1. Administratorem danych
osobowych zgromadzonych w IPA jest Prezes URE z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
3. Dane osobowe w związku z realizowaniem ustawowych obowiązków przez Prezesa URE
nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji
międzynarodowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w URE
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Instrukcji Kancelaryjnej oraz innych wymagań
wynikających z realizacji ustawowych zadań nałożonych na Prezesa URE.
5. Podanie danych osobowych poprzez wpisanie ich do pól formularzy IPA oznaczonych
gwiazdką [*] jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego korzystania z IPA,
w szczególności do uczestniczenia w Aukcji. Wypełnienie pozostałych pól formularzy
IPA jest dobrowolne.
6. Osobom fizycznym, których dane zostały zgromadzone w IPA przysługuje prawo do
wglądu i korekty swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu
polegającemu na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej).
9. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ure.gov.pl lub
pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Urząd Regulacji Energetyki,
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”.
§18. Wymagania techniczne
1. Dostęp do IPA jest możliwy z komputera osobistego, telefonu komórkowego lub innego
urządzenia wyposażonego w zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej
stosującej protokół TLS wykorzystujący klucz o długości 128 bitów lub większej oraz
umożliwiającej weryfikację certyfikatu bezpieczeństwa.
2. W celu korzystania z IPA niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu.
3. Wytwórca korzystający z IPA jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia urządzeń
i oprogramowania, którymi posługuje się w celu dostępu do IPA, przed nieuprawnionym
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użyciem, poprzez stosowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony fizycznej
i teleinformatycznej urządzeń komputerowych, w tym co najmniej poprzez korzystanie:
1) wyłącznie z legalnego oprogramowania, jego bieżącą aktualizację i instalację
poprawek systemowych zgodnie z zaleceniami producentów;
2) z aktualnego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego oraz zapory
firewall;
3) z aktualnych wersji przeglądarek internetowych;
4) ze środków (np. haseł) zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem
osób trzecich do komputera.
4. Przyjmuje się, że osoba dysponująca informacjami niezbędnymi do zalogowania się do
IPA jako dany Wytwórca działa jako ten Wytwórca, ze wszystkimi konsekwencjami
takiego działania dla siebie i Wytwórcy.
5. Urządzenie służące do korzystania z IPA oraz oprogramowanie zainstalowane na tym
urządzeniu powinno umożliwiać skuteczne zalogowanie Wytwórcy oraz Wysyłanie
Formularzy IPA, w tym opatrzenie tych formularzy Kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, Podpisem zaufanym oraz Podpisem osobistym.
6. Możliwe jest korzystanie z IPA przy użyciu następujących przeglądarek internetowych:
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari. Zaleca się korzystanie
z aktualnych wersji ww. przeglądarek internetowych.
7. Do złożenia Kwalifikowanego podpisu elektronicznego wymagane jest posiadanie
aktualnej wersji oprogramowania dostarczonego przez wystawcę tego podpisu
a w określonych przypadkach - także oprogramowania JAVA.
8. Do złożenia Podpisu osobistego wymagane jest posiadanie czytnika do e-dowodu oraz
aktualnej wersji oprogramowania do obsługi e-dowodu.
9. Dokumenty załączane do poszczególnych Formularzy IPA (grafiki, wykresy, zestawienia,
formularze, odwzorowania, skany, odpisy), mogą być załączane jedynie w pliku
w formacie PDF.
10. Szczegółowe warunki korzystania z oprogramowania IPA określa Instrukcja
użytkowania IPA, zawierająca m.in.: zasady tworzenia loginów, wymagania dotyczące
haseł bezpieczeństwa do kont Wytwórców, limity wielkości załączanych plików, opisy
pól poszczególnych formularzy, etykiety pól, kolejność wypełniania pól poszczególnych
formularzy, grafikę formularzy, lokalizację dostępnych funkcji oraz zasady korzystania
z funkcji Captcha.
11. Instrukcja użytkowania IPA odzwierciedla każdorazowo najbardziej aktualną wersję
oprogramowania IPA.
12. Instrukcję użytkowania IPA Prezes URE publikuje na stronie internetowej URE –
http://www.ure.gov.pl/.
13. Prezes URE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju problemy
techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych, leżące po stronie Wytwórców
korzystających z IPA, w tym dostawcy oprogramowania, z jakiego Wytwórca korzysta,
dostawcy Internetu czy producenta urządzeń.
14. Administratorzy, Referenci, ani żadni inni pracownicy URE, nie są zobowiązani do
udzielania jakichkolwiek informacji lub wsparcia w zakresie prawidłowego
i umiejętnego korzystania z IPA oraz rozwiązania jakiegokolwiek rodzaju problemów
technicznych leżących po stronie Wytwórców korzystających z IPA.
15. Ewentualne problemy techniczne w funkcjonowaniu IPA, leżące po stronie URE, należy
zgłaszać Administratorom w godzinach pracy URE telefonicznie pod nr (22) 487-58-16
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lub za pomocą poczty e-mail na adres: aukcjeOZE@ure.gov.pl. Informacja o problemach
technicznych winna zawierać datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowego działania
IPA, szczegółowy opis problemu, zrzuty ekranów obrazujące wyświetlone komunikaty
systemowe (jeśli wystąpiły), nazwę i wersję przeglądarki internetowej oraz dane
umożliwiające identyfikację Wytwórcy.
§19. Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowości przeprowadzania aukcji, w tym
funkcjonowania IPA
1. Aukcje odbywają się w sposób umożliwiający identyfikację i uwiarygodnienie
Wytwórców oraz ustalenie prawidłowości wysyłanych przez niego danych.
2. IPA uniemożliwia identyfikację Wytwórcy oraz dostęp do wszelkich podanych przez
niego danych przez podmioty niepowołane, w tym innych korzystających z IPA.
3. Wytwórca zobowiązany jest do zachowania w poufności loginu i hasła niezbędnych do
zalogowania na utworzone konto Wytwórcy. Prezes URE ani Administratorzy nie
ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za udostępnianie przez Wytwórcę loginu lub
hasła, jak również działań lub zaniechań Wytwórcy prowadzących do utraty tych danych
lub przekazania ich osobom nieuprawnionym oraz za skutki nieautoryzowanego
logowania.
4. W żadnych okolicznościach Administrator nie żąda od Wytwórcy podania hasła
do konta. O każdej próbie wyłudzenia hasła Wytwórca winien natychmiast powiadomić
Administratora w sposób o którym mowa w § 18 ust. 15.
5. Każdy Wytwórca obowiązany jest do natychmiastowego poinformowania URE
w każdym przypadku stwierdzenia utraty dostępu do IPA lub utraty kontroli nad swoim
kontem IPA, w sposób określony w § 18 ust. 15.
6. URE zapewnia rozwiązania techniczne umożliwiające przeprowadzenie aukcji w sposób
określony w ogłoszeniu o Aukcji, a także ochronę danych przekazywanych przez
Uczestników Aukcji.
7. Jako przyczyny techniczne powodujące konieczność unieważnienia Aukcji kwalifikuje
się awarie, będące skutkiem problemów technicznych leżących po stronie URE,
w wyniku których:
1) Aukcja nie może zostać rozpoczęta lub zakończona w terminie, określonym
w ogłoszeniu o Aukcji;
2) Prezes URE powziął uzasadnione wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa
i prawidłowości przebiegu Sesji aukcji.
8. Informacje o IPA dostępne są na stronie internetowej URE.
9. Prezes URE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści
mogące być skutkiem nieprawidłowego lub nieumiejętnego korzystania z IPA,
problemów technicznych w funkcjonowaniu IPA, braku danych lub informacji
przekazanych za pośrednictwem IPA. Prezes URE nie ponosi także odpowiedzialności za
szkody lub utracone korzyści mogące być skutkiem błędnego i nieumiejętnego
przygotowania i Przekazania Oferty, w tym przyczyny powodujące konieczność
odrzucenia Oferty lub uznania jej za niezłożoną. Powyższe ograniczenie nie dotyczy
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.
10. Prezes URE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wytwórcę

korzystającego z IPA, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet,
a w szczególności włamaniami do urządzeń Wytwórcy, przejęciami haseł przez osoby
trzecie, zainfekowaniem urządzeń Wytwórcy wirusami.
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11. Prezes URE nie ponosi odpowiedzialności za treść danych lub informacji
wprowadzonych do IPA przez Wytwórcę ani danych lub informacji Przekazanych
w Ofercie.
12. Wszelkie próby uzyskania dostępu do IPA lub uzyskania dostępu do informacji
zapisanych w IPA przez osoby nieuprawnione, a także próby przełamania lub ominięcia
zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia
lub zmiany danych zapisanych w ramach IPA oraz zakłócenia funkcjonowania IPA,
skutkują pociągnięciem tych osób do odpowiedzialności określonej przepisami prawa.
13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że IPA chroniona jest prawami autorskimi
i zobowiązuje się nie podejmować lub zezwalać na jakiekolwiek działania, które
naruszałyby prawa autorskie do IPA, w szczególności kopiowania IPA.
§20. Ogólne warunki zawieszenia dostępu do IPA
1. Zawieszenie dostępu do IPA może mieć miejsce w przypadku:
1) przeprowadzenia planowych testów i modernizacji, bądź
2) działania siły wyższej lub w wyniku wystąpienia awarii.
2. Planowane testy i modernizacje prowadzone są wyłącznie poza Sesjami aukcji.
§21. Warunki indywidualnego zawieszenia dostępu do IPA
1. Dostęp do IPA może zostać zawieszony na wniosek Wytwórcy. Wniosek składa się do
URE pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie.
2. Zawieszenie dostępu Wytwórcy następuje wyłącznie po ustaleniu prawidłowości
żądania zawartego we wniosku.
3. Administrator może żądać wszelkich danych i informacji umożliwiających
zidentyfikowanie Wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,
wnoszącej o zawieszenie dostępu do konta Wytwórcy.
4. Dostęp Wytwórcy do IPA może zostać zawieszony w każdym przypadku, w którym
występują uzasadnione wątpliwości związane z bezpieczeństwem i prawidłowością
funkcjonowania IPA.
5. Wytwórca jest każdorazowo informowany o zawieszeniu dostępu do IPA na wskazany
podczas rejestracji adres e-mail lub telefonicznie.
6. Trzykrotne błędne zalogowanie Wytwórcy na konto w IPA powoduje zawieszenie
dostępu, przy czym na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostaje
wysłany stosowny komunikat. Ponowny dostęp Wytwórcy do konta w IPA może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 minut. W szczególnych przypadkach dostęp do
konta może zostać przywrócony wcześniej, po zweryfikowaniu danych Wytwórcy lub
jego pełnomocnika, w tym w zakresie jego uprawnienia do reprezentowania Wytwórcy.
§22. Zgoda na przejście zobowiązania, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy OZE
1. Przeniesienie własności Instalacji OZE, która wygrała Aukcję jest możliwe:
1) na podstawie umowy przenoszącej własność, o której mowa w art. 83a ust. 1
Ustawy OZE lub,
2) w inny przewidziany prawem sposób, w szczególności na skutek zdarzeń
opisanych w Tytule IV – Łączenie, podział i przekształcenie spółek, ustawy z
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dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 505, z późn. zm.).
2. Przed zawarciem umowy przenoszącej własność, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
Wytwórca przenoszący własność oraz nabywca Instalacji OZE występują do Prezesa URE
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejście na nabywcę Instalacji OZE zobowiązania
sprzedawcy zobowiązanego i prawa, określonych odpowiednio w art. 92 ust. 1 i 5
Ustawy OZE, oraz obowiązków wynikających z wygranej aukcji.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 2 zawiera:
1) nazwę i adres siedziby, numer NIP Wytwórcy przenoszącego własność;
2) nazwę i adres siedziby, numer NIP nabywcy Instalacji OZE;
3) nazwę, lokalizację, miejsce przyłączenia, rodzaj, ID w systemie IPA i moc
zainstalowaną elektryczną Instalacji OZE, której dotyczy umowa, o której mowa
w ust. 1;
4) podpis:
a. Wytwórcy przenoszącego własność lub osoby upoważnionej do jego
reprezentowania,
b. nabywcy Instalacji OZE lub osoby upoważnionej do jego
reprezentowania.
4. Do wniosku o którym mowa w ust. 2 nabywca Instalacji OZE dołącza:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający prawo
do reprezentowania Wytwórcy przenoszącego własność lub nabywcy Instalacji
OZE,
2) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, oraz
uiszczenie opłaty skarbowej – w przypadku, gdy w imieniu Wytwórcy
przenoszącego własność lub nabywcy Instalacji OZE działa pełnomocnik lub
prokurent,
3) dokumentację, o której mowa w art. 75 ust. 5 pkt 7 Ustawy OZE,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 2 Ustawy OZE podpisane
własnoręcznie przez nabywcę Instalacji OZE, albo osoby działające zgodnie
z zasadami reprezentacji nabywcy Instalacji OZE, czytelnie imieniem
i nazwiskiem, pod rygorem zastosowania sankcji o której mowa w ust. 6.
5. Opłatę skarbową wskazaną w ust. 4 pkt 2 uiszcza się na rachunek, o którym mowa w § 5
ust. 9.
6. W przypadku gdy nabywca Instalacji OZE nie złoży oświadczenia, o którym mowa
w art. 83a ust. 2 Ustawy OZE, Prezes URE odmawia, w drodze postanowienia, wydania
zgody na przejście zobowiązania sprzedawcy zobowiązanego i prawa, określonych
odpowiednio w art. 92 ust. 1 i 5 Ustawy OZE, oraz obowiązków wynikających z wygranej
aukcji.
7. Wyrażenie zgody lub odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze postanowienia,
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Postanowienie doręcza się Wytwórcy
przenoszącemu własność oraz nabywcy Instalacji OZE.
8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7 służy zażalenie do Sądu Okręgowego
w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia. Postępowanie w sprawie zażalenia na postanowienie
Prezesa URE toczy się według przepisów ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
9. W przypadku wyrażenia zgody na przejście zobowiązania sprzedawcy zobowiązanego
i prawa, określonych odpowiednio w art. 92 ust. 1 i 5 Ustawy OZE, oraz obowiązków
wynikających z wygranej aukcji, przechodzą one na nabywcę Instalacji OZE z dniem jej
nabycia.
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10. Prezes URE może wyrazić zgodę na przejście zobowiązania sprzedawcy zobowiązanego
i prawa, określonych odpowiednio w art. 92 ust. 1 i 5 Ustawy OZE, oraz obowiązków
wynikających z wygranej aukcji, wielokrotnie w odniesieniu do tej samej Instalacji OZE.
11. Wytwórca przenoszący własność Instalacji OZE oraz jej nabywca składają Prezesowi
URE zgodne oświadczenie zawierające informację o dacie przeniesienia własności tej
instalacji w terminie 7 dni od daty, w której zdarzenie to wystąpiło.
12. Po otrzymaniu oświadczenia o którym mowa w ust. 11, Prezes URE niezwłocznie
aktualizuje dane właściciela Instalacji OZE w systemie IPA.
13. W celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemie
aukcyjnym, nabywca Instalacji OZE zobowiązany jest do zachowania szczególnej
staranności w zakresie pozyskiwania informacji o statusie nabywanej instalacji, w tym
w szczególności informacji o pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1
ustawy OZE. Nabywca instalacji OZE wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 11
przedkłada oświadczenie o treści określonej w art. 79 ust. 3 pkt 9 Ustawy OZE, w trybie
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600,
z późn. zm.).
14. W celu przeprowadzenia aktualizacji, o której mowa w ust. 12, nabywca Instalacji OZE
zobowiązany jest do zarejestrowania konta Wytwórcy w IPA.
§23. Postanowienia końcowe
1. Z dniem zatwierdzenia niniejszego Regulaminu przez Ministra Energii, traci moc
Regulamin aukcji zatwierdzony w roku 2018.
2. Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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