
         Załącznik nr 4 do Umowy 

Sposób indeksacji stawek za energie 

 

W przypadku spadku cen energii elektrycznej w kontraktach kwartalnych notowanych w 

miesięcznych raportach Towarowej Giełdy Energii stawki za energię podane w § 6 ust. 1 zostaną 

zindeksowane zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 

1. S’ = S – (Mb-Mk) gdzie:  

S’ – stawka za energię elektryczną wyliczana na kolejny kwartał, 

S – stawka z § 6 ust. 1, 

Mb – stawka bazowa w kontrakcie kwartalnym, 

Mk – aktualna stawka w kontrakcie kwartalnym określana w ostatnim miesiącu każdego 

kwartału.  

2. Jako stawki bazowe (Mb) zostaną przyjęte średnioważone kursy transakcji energii w 

kontraktach kwartalnych z raportu TGE, znajdujące się w pozycji BASE_Q-x-17 gdzie: 

X – poszczególne kwartały kontraktu, 

z raportu TGE z ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podpisana 

zostanie umowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Jeżeli w chwili podpisania umowy 

raport ten nie będzie dostępny, to określenie stawek bazowych nastąpi niezwłocznie po 

opublikowaniu raportu przez Towarową Giełdę Energii. W przypadku braku w raporcie 

stawki dla danego kwartału kontraktu, jako stawka bazowa dla tego kwartału przyjęta 

zostanie wartość stawki kontraktu rocznego (BASE_Y-17), z tego raportu. 

3. Jako aktualną stawkę (Mk), zostanie przyjęty średnioważony kurs transakcji energii w 

kontrakcie kwartalnym z raportu TGE, znajdujący się w pozycji BASE_Q-z-y gdzie: 

z – kwartał, dla którego określana jest stawka S’, 

y – rok, dla którego określana jest stawka S’, 

z raportu TGE z miesiąca wstecz w stosunku do ostatniego miesiąca kwartału 

poprzedzającego kwartał dla którego określana jest stawka S’. 

4. Indeksacja ceny będzie stosowana tylko po spełnieniu warunku Mb>Mk, 

5. Zindeksowane stawki będą obowiązywały począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym ustalono nowe zindeksowane ceny. W przypadku gdy dane o zużyciu 

udostępnione przez OSD będą obejmować okres przed i po zmianie cen, ustalenie zużycia w 

okresach przed i po zmianie cen następować będzie na podstawie średniodobowego zużycia 

w tym okresie.  

6. Mechanizm indeksacji stosowany będzie dla każdego kwartału obowiązywania umowy. 


