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1. INFORMACJE OGÓLNE 
Publikując Regulamin dotyczący przeprowadzenia aukcji Produktu Powiązanego  
w Międzysystemowym Punkcie Mallnow, Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „GAZ-SYSTEM”) rozpoczyna realizację 
Projektu Pilotażowego dotyczącego udostępniania przepustowości powiązanej  
w Międzysystemowym Punkcie Mallnow. 

Celem postępowania zgodnie z Regulaminem jest: 

 zawieranie umów przesyłowych; 

 zminimalizowanie ryzyka różnic w ilości przepustowości po obu stronach 
Międzysystemowego Punktu Mallnow;  

 udostępnienie systemów przesyłowych zainteresowanym użytkownikom oraz 
umożliwienie im dostarczania gazu kontrahentom; 

 zwiększenie stopnia integracji systemów przesyłowych w Unii Europejskiej; 

 zwiększenie stopnia płynności rynkowej w państwach członkowskich UE. 

1.1. INFORMACJE O SYSTEMIE GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH JAMAŁ – EUROPA 
(SGT)  

System Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa to gazociąg DN 1400,  
o ciśnieniu roboczym wynoszącym 8,4 MPa i długości ok. 684 km, biegnący od 
granicy polsko – białoruskiej w rejonie miejscowości Kondratki do granicy niemiecko 
– polskiej na rzece Odrze. Z Systemem Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa 
współpracują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gazociągi stanowiące własność 
GAZ-SYSTEM, tj. krajowy system przesyłowy. 

W dniu 17 listopada 2010 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję  
w sprawie wyznaczenia GAZ-SYSTEM na niezależnego operatora polskiego odcinka 
gazociągu jamalskiego na okres do 31 grudnia 2025 r.  

21 listopada 2012 r. GAZ-SYSTEM oraz GASCADE Gastransport GmbH podpisali 
porozumienie dotyczące rozbudowy stacji pomiarowej Mallnow, w celu 
umożliwienia przesyłania paliwa gazowego gazociągiem jamalskim w kierunku  
z Niemiec do Polski na zasadach ciągłych.  

W ramach aukcji Produktu Powiązanego w Międzysystemowym Punkcie Mallnow, 
GAZ-SYSTEM wspólnie z GASCADE Gastransport GmbH udostępni użytkownikom 
systemu przepustowość rewersową (rewers wirtualny) świadczoną na zasadach 
ciągłych w ilości 2.917.792 kWh/h (282.677 nm3/h wg normy GOST), powstałą  
w wyniku rozbudowy punktu Mallnow. 

1.2. DEFINICJE 
I. Cena Rozliczeniowa – stawka uzyskana w wyniku aukcji, stanowiąca sumę 

Ceny Wywoławczej oraz premii aukcyjnej wylicytowanej w danej aukcji; 

II. Cena Wywoławcza – dopuszczalna minimalna stawka podczas aukcji, równa 
sumie stawek taryfowych z tytułu przesyłania paliwa gazowego, ustalonych 
zgodnie z postanowieniami pkt. 4.1.3 Regulaminu i Taryfy GASCADE; 

III. DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technisch-
wissenschaftlicher Verein – Niemieckie Stowarzyszenie Techniczno – Naukowe 
Gazu i Wody z siedzibą w Bonn; 
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IV. EIC – Energy Identification Code; 

V. GASCADE – spółka pod nazwą GASCADE Gastransport GmbH z siedzibą  
w Kassel; 

VI. GASPOOL – spółka pod nazwą GASPOOL Balancing Services GmBH  
(Sp. z o.o.) z siedzibą w Berlinie; 

VII. GAZ-SYSTEM/OSGT – spółka pod nazwą Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniąca funkcję Operatora systemu 
przesyłowego SGT (OSGT); 

VIII. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu 
Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa („IRiESP SGT”) – aktualnie 
obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego 
Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa, sporządzona na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa i opublikowana na stronie 
internetowej GAZ-SYSTEM. Regulamin odnosi się do wersji Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów 
Tranzytowych Jamał-Europa zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 3 lutego 
2014 r. (znak: DRR-4322-6(5)/2013/2014/KGo1), której tekst jednolity stanowi 
Załącznik Nr 1, bądź do każdej kolejnej wersji IRiESP SGT, która zastąpi bądź 
zmieni wyżej wymienioną wersję IRiESP SGT; 

IX. kWh (kilowatogodzina) – jednostka energii wyrażająca ilość przesyłanego 
paliwa gazowego, obliczana przez pomnożenie objętości paliwa gazowego 
przesyłanego w punkcie wejścia lub wyjścia przez ciepło spalania w tym 
punkcie; 

X. m3 wg normy GOST - jeden metr sześcienny gazu wg normy GOST, tj. pod 
ciśnieniem bezwzględnym 101,325 kPa oraz w temperaturze 293,15 K; 

XI. Międzysystemowy Punkt Mallnow – transgraniczny punkt połączenia 
międzysystemowego pomiędzy polskim odcinkiem Systemu Gazociągów 
Tranzytowych a systemem przesyłowym GASCADE, znajdujący się  
w Mallnow (ID punktu 870002);  

XII. PRISMA – spółka pod nazwą PRISMA European Capacity Platform GmbH, która 
udostępnia platformę informatyczną („PRISMA primary”) do przeprowadzenia 
aukcji Produktu Powiązanego; 

XIII. Produkt Powiązany – przepustowość (moc umowna) powiązana po obu 
stronach Międzysystemowego Punktu Mallnow udostępniana w kierunku  
z Niemiec do Polski, będąca przedmiotem aukcji dla tych samów kwartałów 
roku w takiej samej ilości; 

XIV. Projekt Pilotażowy – opisany w Regulaminie pilotażowy projekt udostępniania 
Produktu Powiązanego jakim jest ciągła przepustowość Międzysystemowego 
Punktu Mallnow, realizowany przez GAZ-SYSTEM i GASCADE, w tym procedura 
aukcji; 

XV. Przepustowość (moc umowna) – maksymalna godzinowa ilość paliwa 
gazowego, która może być przekazana do przesłania SGT  
w Międzysystemowym Punkcie Mallnow; 

XVI. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady aukcji Produktu 
Powiązanego, wraz z Załącznikami; 
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XVII. Rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 
czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. poz. 820); 

XVIII. SGT - System przesyłowy - System Gazociągów Tranzytowych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, na którym funkcje operatorskie pełni GAZ-SYSTEM; 

XIX. Taryfa – zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, dotyczący 
rozliczania za usługi przesyłania świadczone na SGT, wprowadzony przez OSGT 
jako obowiązujący w rozliczeniach ze Zleceniodawcą Usługi Przesyłania; 

XX. Uczestnik - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która 
zamierza nabyć przepustowość udostępnianą w ramach Projektu 
Pilotażowego; 

XXI. Właściciel SGT - spółka pod nazwą EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie; 

XXII. Zleceniodawca Usługi Przesyłania („ZUP”) - osoba fizyczna lub prawna,  
a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz 
posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usługi przesyłania SGT na 
podstawie umowy przesyłowej zawartej z OSGT. 

1.3. PODSTAWY PRAWNE 
Regulamin określa wymagania GAZ-SYSTEM wobec Uczestników biorących udział  
w aukcji Produktu Powiązanego w Międzysystemowym Punkcie Mallnow. Zasady 
udziału w aukcji określają ponadto: 

 Ogólne Warunki Umów GASCADE Gastransport GmbH, opisujące zasady 
dostępu do sieci przesyłowej GASCADE i świadczenia usług; 

 aktualnie obowiązująca IRiESP SGT, opisująca zasady udostępniania 
przepustowości i świadczenia usługi przesyłania paliwa gazowego; 

 aktualnie obowiązująca Taryfą. 

Regulamin ustala zasady przydziału Przepustowości (mocy umownej) udostępnianej 
w ramach Projektu Pilotażowego oraz zasady świadczenia usług przesyłania. Do 
kwestii nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą aktualnie 
obowiązujące IRiESP SGT oraz Taryfa (Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu), bądź każda 
kolejna wersja IRiESP SGT lub Taryfy, która zastąpi bądź zmieni wersje IRiESP SGT lub 
Taryfy załączone do Regulaminu. Postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo 
przed postanowieniami IRiESP SGT. Akceptując niniejszy dokument, Uczestnik 
akceptuje jednocześnie postanowienia aktualnie obowiązującej IRiESP SGT oraz 
aktualnie obowiązującej Taryfy.  

W przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej wersji IRiESP SGT lub Taryfy lub 
zmiany zapisów IRiESP SGT lub Taryfy, w wyniku której nastąpi zmiana numeracji ich 
treści, wszelkie odwołania zawarte w Regulaminie do punktów IRiESP SGT lub Taryfy 
traktuje się jako odwołania do odpowiednich punktów nowej lub zmienionej wersji 
IRiESP SGT lub Taryfy. Jeśli w następstwie powyższej sytuacji dojdzie do usunięcia 
poszczególnych punktów IRiESP SGT lub Taryfy, do których odwołano się w 
Regulaminie, uchylone postanowienia IRiESP SGT lub Taryfy nie mają zastosowania 
do Projektu Pilotażowego oraz zasad świadczenia usług przesyłania.  

Podstawą prawną przeprowadzenia aukcji są postanowienia Ustawy Prawo 
Energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059  
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z późniejszymi zmianami) ("Prawo energetyczne"), Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego Nr 2009/73/WE i Rady z 13 lipca 2009 r., dotyczącej wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej Dyrektywę 2003/55/EC 
(„Dyrektywa gazowa”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 715/2009 i 
Rady z 13 lipca 2009 r., dotyczącego warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 („Rozporządzenie 
715/2009), Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. 
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności  
w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 („KS CAM”), jak również § 23 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz. 891, z późn. zm.). 
Zgodnie z Załącznikiem I pkt. 2. do Rozporządzenia 715/2009, Regulamin przed 
wdrożeniem podlega uzgodnieniu z Prezesem URE. Niniejsze postanowienia 
zapewniają wszystkim uczestnikom Projektu Pilotażowego przejrzystość i równość 
traktowania. 

Aukcja będzie prowadzona zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania platformy 
przepustowości PRISMA, wiążącymi w okresie aukcji.  

2. OPIS PRODUKTU 
1. W aukcji zostanie udostępniony Produkt Powiązany w Międzysystemowym 

Punkcie Mallnow dla następujących okresów: 

a) kwartał 1 kwietnia - 1 lipca 2014; 
b) kwartał 1 lipca - 1 października 2014. 

2. Doba gazowa od godziny 6.00 do godziny 6.00. 

3. Przepustowość (moc umowna) będąca przedmiotem aukcji będzie uprawniała 
do korzystania z usługi przesyłania rewersowego świadczonej na zasadach 
ciągłych. Zasady świadczenia usług ciągłych określa IRiESP SGT. 

4. Kierunek przepływu: z systemu przesyłowego GASCADE w niemieckim obszarze 
rynkowym GASPOOL do systemu przesyłowego odcinka SGT w Polsce. 

5. Dla każdego z opisanych kwartałów zostanie udostępniona Przepustowość 
(moc umowna) w ilości: 2.917.792 kWh/h (282.677 nm3/h wg normy GOST). 

6. Algorytm alokacji: aukcja z podwyższaną ceną zgodnie z KS CAM. 

2.1. PRZELICZANIE JEDNOSTEK 
1. Przedmiotem aukcji będzie Przepustowość (moc umowna) wyrażona w kWh/h. 

Przepustowość (moc umowna), jaką Uczestnik uzyska w wyniku aukcji dla 
poszczególnych kwartałów, w celu wykonania i rozliczenia usługi przesyłania, 
zostanie przeliczona odpowiednio, w zależności od postanowień IRiESP SGT  
i Taryfy, według następujących zasad:  

a) 1m3/h wg normy GOST = 10,322 kWh/h, 

b) 1m3/h wg normy GOST x 24 = 1m3/d wg normy GOST. 
2. Jeśli w trakcie świadczenia usług w ramach Produktu Powiązanego, stawki za 

świadczenie usługi przesyłania będą ustalone w Taryfie dla Przepustowości 
(mocy umownej) wyrażonej w kWh/h, wówczas jako nabytą Przepustowość 
(moc umowną) – zarówno co do warunków świadczenia usług jak i ich 
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rozliczania – przyjmuje się Przepustowość (moc umowną) uzyskaną w wyniku 
aukcji Produktu Powiązanego. 

3. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE AUKCJI PRODUKTU POWIĄZANEGO 

3.1. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI 
Uczestnik, który zamierza wziąć udział w aukcji Produktu Powiązanego, powinien 
zastosować się do wymogów GAZ-SYSTEM określonych w Regulaminie oraz 
zarejestrować się w GASCADE, zgodnie z zasadami GASCADE ustalonymi  
w Ogólnych Warunkach Umów GASCADE Gastransport GmbH. Uczestnik powinien 
również zastosować się do wymagań platformy PRISMA primary określonych  
w Ogólnych Warunkach Użytkowania platformy przepustowości PRISMA.  
W szczególności Uczestnik powinien spełnić następujące wymogi: 

a) uzyskać kod DVGW i kod EIC, 

b) skutecznie zarejestrować się na platformie PRISMA primary dla GASCADE  
i GAZ-SYSTEM ISO, 

c) zarejestrować się w GASPOOL i zawrzeć umowę grupy bilansowej  
w obszarze rynkowym GASPOOL. 

3.2. WYMAGANIA GAZ-SYSTEM 
1. Produkt Powiązany zostanie udostępniony Uczestnikom w ramach wspólnej aukcji, 

osobnej dla każdego z udostępnianych kwartałów, przeprowadzonej przez  
GAZ-SYSTEM i GASCADE. Produkt Powiązany zostanie udostępniony zgodnie  
z punktem 8.4.8 – 8.4.10 IRiESP SGT: 

„8.4.8. Dostępna przepustowość techniczna punktów wejścia i wyjścia na 
połączeniach z systemami przesyłowymi państw członkowskich Unii Europejskiej 
oraz Punktu Wzajemnego Połączenia (PWP) w zakresie uzgodnionym  
z operatorem systemu współpracującego jest udostępniana na zasadach 
powiązanych. Ilość udostępnianej na zasadach powiązanych przepustowości 
(mocy umownej) OSGT publikuje na swojej stronie internetowej. 

8.4.9. W wyniku wspólnie przeprowadzonej procedury przydziału przepustowości 
powiązanej w obu systemach następuje kontraktacja takiej samej ilości 
przepustowości, w takim samym czasie („udostępnienie przepustowości na 
zasadach powiązanych”). 

8.4.10. Przepustowość na zasadach powiązanych jest udostępniana w ramach 
niedyskryminacyjnej i przejrzystej procedury, przeprowadzanej z uwzględnieniem 
zasad określonych w instrukcjach i kodeksach sieci operatorów systemów 
współpracujących (OSW), w szczególności na warunkach określonych w 
regulaminie, który został uzgodniony z Prezesem URE. Harmonogram oferowania 
powiązanej przepustowości jest publikowany na stronie internetowej OSGT.” 

3.2.1. WYŁĄCZENIE POSTANOWIEŃ IRiESP SGT 
Następujące postanowienia IRiESP SGT nie mają zastosowania do Projektu 
Pilotażowego: 

a) 7.2 – 7.2.12, 

b) 7.4.1, 

c) 7.4.6, 



8 / 16 
 

d) 8.1.5, 

e) 8.3.2, 

f) 8.4.10 zd. trzecie, 

g) 8.4.12, 

h) 8.4.13, 

i) 8.4.17, 

j) 8.5.5 zdanie drugie, 

k) 8.5.6, 

l) 8.5.7, 

m) 8.5.16, 

n) 8.5.17, 

o) 8.7.2, 

p) 8.7.5 zd. pierwsze, 

q) 13.4.4.-13.4.4.5. 

3.2.2. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRODUKTU POWIĄZANEGO 
1. Produkt Powiązany zostanie udostępniony Uczestnikom w ramach wspólnej 

aukcji GAZ-SYSTEM i GASCADE, osobnej dla każdego z udostępnianych 
kwartałów.  

2. Warunkiem udziału Uczestnika w aukcji jest wykazanie spełniania wymogów 
formalnoprawnych niezbędnych do zawarcia umowy przesyłowej z OSGT.  
W tym celu Uczestnik, który rozpoczął rejestrację na platformie PRISMA 
primary dla GAZ-SYSTEM ISO, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem 
aukcji powinien w formie pisemnej złożyć w siedzibie GAZ-SYSTEM na adres:  
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, następujące dokumenty: 

a) dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności,  
w tym w szczególności aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub odpis 
z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument 
potwierdzający zdolność prawną Uczestnika (w przypadku Uczestnika 
nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na 
zasadach określonych w przepisach kraju siedziby Uczestnika); 

b) dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących Uczestnika do 
zaciągania w jego imieniu zobowiązań, które mogą wynikać z umowy 
przesyłowej, jeżeli prawo to nie wynika z treści odpisu o którym mowa  
w lit. a) powyżej; 

c) dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla 
celów podatku od towarów i usług dla podmiotów mających siedzibę na 
terenie Unii Europejskiej, jeżeli informacja ta nie wynika z treści dokumentu  
o którym mowa w lit. a) powyżej; 

d) Uczestnik posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedkłada zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, 
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jeżeli informacja ta nie wynika z treści dokumentu o którym mowa w lit. a) 
powyżej; 

e) Uczestnik wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedkłada promesę koncesji, odpis koncesji lub oświadczenie podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika, iż działalność 
wykonywana przez Uczestnika nie wymaga koncesji przewidzianej ustawą 
Prawo energetyczne; 

f) pełnomocnictwo dla osób, które będą reprezentować Uczestnika w toku 
aukcji na platformie PRISMA primary, zgodnie z formularzem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

3. Dokumenty wymienione w pkt. 3.2.2.2 powinny zostać przedłożone w 
oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osoby upoważnione do reprezentacji Uczestnika lub radcę prawego lub 
adwokata. Ponadto, Uczestnik nieposiadający siedziby na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej poza dokumentami o których mowa w pkt. 3.2.2.2, 
powinien przedstawić również ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. 

4. Uczestnik, który ma zawartą umowę przesyłową z OSGT, w celu wykazania 
spełniania wymogów formalnoprawnych niezbędnych do zawarcia umowy 
przesyłowej z OSGT, zobowiązany jest wyłącznie do złożenia pełnomocnictwa 
dla osób, które będą reprezentować Uczestnika w toku aukcji na platformie 
PRISMA primary, zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do 
Regulaminu. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w trybie określonym  
w pkt. 3.2.2.2 oraz spełniać wymogi określone w pkt. 3.2.2.3 powyżej.  

5. W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania dokumentów określonych  
w pkt. 3.2.2.1 oraz 3.2.2.4, GAZ-SYSTEM zweryfikuje spełnianie przez Uczestnika 
wymogów formalnoprawnych niezbędnych do zawarcia umowy przesyłowej  
z OSGT. W przypadku pozytywnej weryfikacji Uczestnik zostanie dopuszczony 
do udziału w aukcji na platformie PRISMA primary. 

6. W przypadku, gdy GAZ-SYSTEM dokona negatywnej weryfikacji dokumentów 
przedłożonych przez Uczestnika zgodnie z pkt. 3.2.2.2. lub 3.2.2.4. OSGT drogą 
elektroniczną wezwie Uczestnika do uzupełnienia dokumentów w terminie 5 
(pięciu) dni roboczych od otrzymania informacji o negatywnej weryfikacji 
przedłożonych dokumentów, nie później jednak niż na 2 (dwa) dni robocze 
przed terminem aukcji. Po uzupełnieniu przez Uczestnika dokumentów,  
GAZ-SYSTEM ponownie zweryfikuje spełnianie przez Uczestnika wymogów 
formalnoprawnych niezbędnych do zawarcia umowy przesyłowej z OSGT.  
W przypadku pozytywnej weryfikacji Uczestnik zostanie dopuszczony do 
udziału w aukcji na platformie PRISMA primary. W przypadku, gdy Uczestnik 
nie dokona uzupełnienia dokumentów zgodnie z wezwaniem GAZ-SYSTEM  
w wyznaczonym terminie, Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w 
aukcji Produktu Powiązanego.  

3.2.3. ZAMIANA PRZEPUSTOWOŚCI (MOCY UMOWNEJ) NA ZASADACH 
PRZERYWANYCH NA PRZEPUSTOWOŚĆ (MOC UMOWNĄ) NA ZASADACH 
CIĄGŁYCH 

1. W przypadku nabycia w wyniku aukcji Produktu Powiązanego Przepustowości 
(mocy umownej) na zasadach ciągłych przez Uczestnika, który uprzednio 
uzyskał dla analogicznego okresu Przepustowość (moc umowną) na 
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zasadach przerywanych w ramach produktów rocznych, kwartalnych lub 
miesięcznych, ZUP’owi przysługuje uprawnienie do rezygnacji  
z Przepustowości (mocy umownej) na zasadach przerywanych w całości lub 
części, w szczególności dla poszczególnych miesięcy z nabytego wcześniej 
np. roku gazowego.  

2. Oświadczenie o rezygnacji z Przepustowości (mocy umownej) na zasadach 
przerywanych w przypadku nabycia w wyniku aukcji Produktu Powiązanego 
Przepustowość (mocy umowną) na zasadach ciągłych należy złożyć  
GAZ-SYSTEM wraz z zabezpieczeniem finansowym składanym po otrzymaniu 
informacji o przydzielonej Uczestnikowi Przepustowości (mocy umownej) 
zgodnie z pkt. 5.2 Regulaminu.  

3. Strony w umowie przesyłowej zawrą odpowiednie zmiany wyłączające 
Przepustowość na zasadach przerywanych. 

3.3. ZAWARCIE UMOWY PRZESYŁOWEJ Z GASCADE 
Warunki zawarcia umowy przesyłowej z GASCADE uregulowano w dokumencie 
"Ogólne Warunki Umów GASCADE Gastransport GmbH". 

3.4. REJESTRACJA NA PLATFORMIE PRISMA PRIMARY 
Warunkiem korzystania z platformy PRISMA primary jest dokonanie skutecznej 
rejestracji na platformie oraz akceptacja aktualnie obowiązujących Ogólnych 
Warunków Użytkowania platformy przepustowości PRISMA. Umowa pomiędzy 
Uczestnikiem i PRISMA dotycząca użytkowania platformy PRISMA primary, zostanie 
zawarta w wyniku skutecznej rejestracji. 

Ponadto, konieczna jest akceptacja Uczestnika na platformie PRISMA primary przez  
GAZ-SYSTEM ISO i GASCADE. Akceptacja Uczestnika przez GAZ-SYSTEM oznacza, że 
GAZ-SYSTEM potwierdza, iż Uczestnik spełnia wymogi formalnoprawne niezbędne do 
zawarcia umowy przesyłowej.  

4. PROCEDURA AUKCJI 
1. Aukcja będzie przeprowadzona na platformie PRISMA primary zgodnie  

z Ogólnymi Warunkami Użytkowania platformy przepustowości PRISMA, 
obowiązującymi w dniu aukcji, oraz na podstawie IRiESP SGT, o ile Regulamin nie 
stanowi inaczej. 

2. Planuje się, iż pierwsza runda aukcji dla każdego z kwartałów zostanie otwarta 
24.02.2014 r., o ile GAZ-SYSTEM i GASCADE nie ogłoszą inaczej. Więcej szczegółów 
można będzie znaleźć w kalendarzu aukcji, opublikowanym na platformie PRISMA 
primary. 

3. Aukcja, tzn. Rundy Licytacji, będzie miała miejsce w godzinach od 09:00 do 18:00 
czasu miejscowego we wszystkich odpowiednich dobach gazowych. Sposób 
przeprowadzenia aukcji gwarantuje pełną anonimowość. 

4. Uczestnik biorący udział w aukcji może składać oferty w maksymalnej wysokości 
równej ilości udostępnionej Przepustowości (mocy umownej), opisanej w punkcie 
2 Regulaminu. 

5. Oferta, która co do formy i treści będzie zgodna z regulaminem platformy PRISMA 
primary, złożona przez Uczestnika w toku aukcji Produktu Powiązanego zgodnie  



11 / 16 
 

z regulaminem platformy PRISMA primary stanowić będzie wniosek o przydział 
Przepustowości (mocy umownej) w rozumieniu IRiESP SGT. 

6. Oferta, która co do formy i treści będzie zgodna z regulaminem platformy PRISMA 
primary, złożona w toku aukcji Produktu Powiązanego zgodnie z regulaminem 
platformy PRISMA primary przez Uczestnika, który nie ma zawartej umowy 
przesyłowej z OSGT, stanowić będzie wniosek o zawarcie umowy przesyłowej oraz 
o przydział Przepustowości (mocy umownej) w rozumieniu IRiESP SGT. 

7. Jeżeli zapotrzebowanie na Przepustowość (moc umowną) w Międzysystemowym 
Punkcie Mallnow nie przekroczy dostępnej Przepustowości (mocy umownej), 
każdy z Uczestników biorących udział w aukcji uzyska Przepustowość (moc 
umowną) w ilości określonej w złożonej przez siebie ofercie po Cenie 
Wywoławczej.  

8. Uczestnicy, którzy brali udział w aukcji Produktu Powiązanego i złożyli wiążące 
oferty po Cenie Rozliczeniowej, uzyskają Przepustowość (moc umowną) zgodnie  
z treścią swoich ofert.  

9. Oferta złożona po Cenie Rozliczeniowej aukcji Produktu Powiązanego stanowi 
wiążącą ofertę zawarcia umowy przesyłowej. Uczestnik pozostaje związany ofertą 
do dnia zawarcia z GAZ-SYSTEM Umowy przesyłowej. 

10. Wyniki aukcji zostaną ogłoszone w możliwie jak najkrótszym terminie, nie później 
jednak niż następnego dnia roboczego po zamknięciu ostatniej Rundy Licytacji. 

11. Następnie zostaną opublikowane ostateczne zsumowane wyniki aukcji. 

4.1. TARYFY I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZESYŁEM 
1. W celu rozliczenia za świadczenie usług przesyłania rewersowego na zasadach 

ciągłych GAZ-SYSTEM będzie stosował postanowienia rozdz. 10 Taryfy dla usług 
przesyłania paliw gazowych nr 7 Operatora Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A., zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2013 r. 
(znak: DRG-4212-11(27)/2013/6154/VII/KS) w zw. z rozdz. 8 Taryfy za usługi 
przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemu Gazociągów 
Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A., zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 13 
grudnia 2012 r. (znak: DTA-4212-45(9)/2012/3863/XI/RT) (dotyczące „usługi 
przesyłania zwrotnego”). W przypadku zmiany Taryfy lub wprowadzenia do 
stosowania nowej Taryfy, usługa przesyłania rewersowego świadczona na 
zasadach ciągłych będzie rozliczana przez GAZ-SYSTEM zgodnie ze zmienioną 
lub nową Taryfą dotyczącą świadczenie usług na SGT – z zastosowaniem stawki 
za usługę wirtualnego przesyłania zwrotnego świadczoną na zasadach ciągłych.  

2. Stawki opłat taryfowych będą obliczane zgodnie z postanowieniami 
obowiązującego prawa. 

3. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Użytkowania platformy przepustowości PRISMA, 
na platformie PRISMA primary zostanie opublikowana stawka taryfowa dla 
każdego z kwartałów stanowiących przedmiot aukcji. Stawka ta zostanie 
ustalona z uwzględnieniem postanowień pkt. 4.1.1, na podstawie 
obowiązujących stawek opłat za usługi przesyłania gazu dla punktu Mallnow,  
a w przypadku opublikowania na 10 dni przed terminem aukcji decyzji w sprawie 
zmiany tych stawek, na podstawie stawek określonych w tej decyzji. Stawka 
taryfowa zostanie wyrażona jako eurocent za 1 kWh/h Przepustowości (mocy 
umownej) przez okres trzech miesięcy, tj. jednego kwartału (ct/(kWh/h)/kwartał).  
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4. GAZ-SYSTEM stawkę usługi przesyłania rewersowego świadczonej na zasadach 
ciągłych, określoną zgodnie z postanowieniami pkt. 4.1.3 dla każdego  
z kwartałów udostępnianych w ramach aukcji Produktu Powiązanego przeliczy 
na ct/(kWh/h)/kwartał, w celu opublikowania jej na platformie PRISMA, zgodnie 
poniższymi zasadami: 

i. stawka zostanie przeliczona na eurocenty (ct) po średnim kursie 
wymiany EUR ustalonym przez Narodowy Bank Polski  
i ogłoszonym w tabeli A w dniu 31.01.2014 r., 

ii. stawka zostanie przeliczona na kWh/h zgodnie z przelicznikiem 
określonym w pkt. 2.1 Regulaminu, 

iii. stawka zostanie ustalona dla każdego z kwartałów osobno, 
uwzględniając liczbę godzin w danym kwartale. 

5. Z uwagi na zasadę nominalizmu rozliczenia pomiędzy GAZ-SYSTEM i ZUP odbywać 
się będą w PLN. 

6. Po zakończeniu aukcji Produktu Powiązanego rozliczenia z ZUP z tytułu 
świadczonej usługi przesyłania będą dokonywane zgodnie z pkt. 4.1.1 
Regulaminu na podstawie Przepustowości (mocy umownej) uzyskanej przez 
danego ZUP w wyniku aukcji Produktu Powiązanego przeliczonej na jednostki 
mocy zgodne z obowiązującą Taryfą na zasadach określonych w pkt. 2.1 
Regulaminu. 

4.2. PREMIA AUKCYJNA 
Zgodnie z §12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego: "Stawki opłaty stałej ustalone  
w taryfie dla punktów zlokalizowanych na połączeniach międzysystemowych są 
stawkami minimalnymi w przypadku oferowania przepustowości w tych punktach  
w trybie aukcji." Jeżeli w wyniku aukcji zostanie ustalona premia aukcyjna, opłata 
ponoszona przez ZUP z tytułu świadczenia usługi przesyłania rewersowego 
świadczonej na zasadach ciągłych zostanie powiększona o kwotę tej premii. 

Pierwsza Runda Licytacji rozpocznie się od Ceny Wywoławczej. Jeżeli wynikająca  
z ofert złożonych w każdej z aukcji Produktu Powiązanego ilość zamówionej 
Przepustowości (mocy umownej) będzie równa lub niższa od ilości udostępnionej 
Przepustowości (mocy umownej), wówczas aukcja zostanie zamknięta na tym 
etapie, z Ceną Rozliczeniową równą Cenie Wywoławczej.  

Jeżeli jednak zapotrzebowanie na Przepustowość (moc umowną), wynikające ze 
złożonych ofert, przekroczy udostępnioną Przepustowość (moc umowną), wówczas 
otwarta zostanie następna Runda Licytacji.  

Dla celów aukcji GAZ-SYSTEM zastosuje następujące progi cenowe: 

a) duży próg cenowy = 2,5 ct/(kWh/h)/kwartał dla każdego z kwartałów usług 
krótkoterminowych, 

b) mały próg cenowy = 0,5 ct/(kWh/h)/kwartał dla każdego z kwartałów usług 
krótkoterminowych. 

Analogiczne progi cenowe w każdej aukcji zastosuje GASCADE.  

Premia aukcyjna stanowi sumę, odpowiednio dużych i małych progów cenowych, 
ustalonych przez GAZ-SYSTEM i GASCADE. Premia aukcyjna będzie wyrażona  
w ct/(kWh/h)/kwartał. 
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W wyniku aukcji zostanie ustalona premia aukcyjna dla każdego z kwartałów. 

Część premii aukcyjnej należna GAZ-SYSTEM będzie stanowiła stawkę Sos, ustaloną 
dla kwartału, obejmującego trzy miesięczne okresy rozliczeniowe. Na podstawie 
stawki Sos GAZ-SYSTEM będzie wyliczał opłatę z tytułu zarządzania ograniczeniami 
systemowymi (OZO) zgodnie z wzorem określonym poniżej, pobieraną w każdym 
okresie rozliczeniowym zgodnie z §10 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia taryfowego  
i pkt 13.4.4.6 IRiESP SGT. 

Dla Przepustowości (mocy umownej) nabytej w ramach aukcji Produktu 
Powiązanego, miesięczna opłata (OZO) z tytułu zarządzania ograniczeniami 
systemowymi (kontraktowymi), będzie pobierana przez GAZ-SYSTEM zgodnie  
z następującym wzorem: 

OZO = 1/3*(Sos * Mp)*x 
gdzie: 

OZO miesięczna opłata z tytułu zarządzania 
ograniczeniami systemowymi (kontraktowymi) [zł]; 

Sos stawka opłaty z tytułu zarządzania ograniczeniami 
równa premii aukcyjnej [cent/(kWh/h)/kwartał]; 

Mp 

 

Przepustowość (moc umowna) przydzielona  
w ramach aukcji [kWh/h]; 

x średni kurs wymiany euro ustalony przez Narodowy 
Bank Polski i ogłoszony w tabeli A w dniu 
31.01.2014 r. 

5. ZAWARCIE UMOWY PRZESYŁOWEJ 
1. Świadczenie usług przesyłania w punkcie Mallnow, w oparciu o nabytą 

Przepustowość (moc umowną) w wyniku aukcji Produktu Powiązanego, będzie 
realizowana na podstawie dwóch odrębnych umów przesyłowych zawartych  
z GAZ-SYSTEM oraz z GASCADE, obejmujących jednakową ilość Przepustowości 
(mocy umownej) po obu stronach Międzysystemowego Punktu Mallnow,  
z zastrzeżeniem stosowania przez obu operatorów – GAZ-SYSTEM i GASCADE – 
różnych jednostek miar, w których będzie wyrażona Przepustowość (moc 
umowna).  

2. OSGT niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po 
zamknięciu aukcji, drogą elektroniczną poinformuje Uczestnika o przydzielonej 
mu Przepustowości (mocy umownej) oraz o wysokości zabezpieczenia 
finansowego. Wysokość zabezpieczenia będzie ustalona w oparciu o ilość 
Przepustowości (mocy umownej) uzyskaną przez danego Uczestnika w aukcji 
Produktu Powiązanego. 

3. Uczestnik aukcji zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie finansowe, zgodnie  
z zasadami IRiESP SGT, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania 
informacji o której mowa w pkt. 2 powyżej. 

4. Jako potwierdzenie nabycia Przepustowości (mocy umownej) w systemie 
przesyłowym GAZ-SYSTEM w Międzysystemowym Punkcie Mallnow, każdemu  
z Uczestników, Gaz-System przekaże podpisana przez siebie Umowę przesyłową 
wraz z Przydziałem Przepustowości i Zdolności (PP/PZ) którzy uzyskali 
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Przepustowość (moc umowną) w wyniku aukcji Produktu Powiązanego i złożyli 
zabezpieczenie finansowe w odpowiedniej wysokości, zostanie doręczony 
projekt umowy przesyłowej.  

5. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć podpisaną umowę przesyłową i wszystkie 
niezbędne załączniki w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania umowy 
przesyłowej od GAZ-SYSTEM. 

6. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZESYŁANIA  
1. Dla każdej doby gazowej ZUP składa dwie odrębne nominacje - zgodnie  

z zasadami określonymi w IRiESP SGT dla nominacji składanej do GAZ-SYSTEM; 
oraz zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Umów GASCADE 
dla nominacji składanej do GASCADE. 

2. Nominacja dobowa określa ilość paliwa gazowego w podziale na poszczególne 
godziny, przy czym ilość godzinowa nie może przekraczać sumy Przepustowości 
(mocy umownej) uzyskanej w wyniku aukcji Produktu Powiązanego oraz 
Przepustowości (mocy umownej) na zasadach przerywanych  
w Międzysystemowym Punkcie Mallnow do której prawo ma dany ZUP.  

3. Suma ilości paliwa gazowego określona w nominacjach i renominacjach dla 
punktów wejścia powinna być równa sumie ilości paliwa gazowego określonego 
w tych nominacjach dla punktów wyjścia. 

6.1. ZMIANA PODMIOTU KORZYSTAJĄCEGO Z PRZEPUSTOWOŚCI POWIĄZANEJ 
1. Rozwiązanie jednej z dwóch umów przesyłowych dotyczących Przepustowości 

(mocy umownej) powiązanej: 

a) przez ZUP w wyniku zastosowania procedur przewidzianych w IRiESP SGT 
lub Ogólnych Warunkach Umownych GASCADE, lub  

b) przez OSP zgodnie z obowiązującymi zapisami IRiESP SGT lub przez 
GASCADE zgodnie z obowiązującymi zapisami Ogólnych Warunków 
Umownych GASCADE,  

nie będzie miało wpływu na drugą umowę przesyłową dotyczącą 
Przepustowości (mocy umownej) powiązanej. Przepustowość (moc umowna) 
dostępna tylko po jednej stronie w następstwie takiego rozwiązania może być 
udostępniona przez operatora systemu przesyłowego jako niepowiązana 
Przepustowość (moc umowna) na okresy krótkoterminowe. 

2. ZUP może dokonać odsprzedaży niewykorzystanej Przepustowości (mocy 
umownej) nabytej w ramach Projektu Pilotażowego, wyłącznie na rynku wtórnym 
w rozumieniu Rozporządzenia 715/2009, jako Przepustowość (moc umowną) 
powiązaną, po obu stronach Międzysystemowego Punktu Mallnow. Wobec OSGT 
odsprzedaż będzie skuteczna, jeśli potencjalny nabywca spełni warunki 
określone w IRiESP SGT, a OSGT w procesie weryfikacji dokumentów 
przedłożonych przez ZUP zgodnie z procedurą odsprzedaży uregulowaną  
w IRiESP SGT otrzyma od GASCADE zapewnienie, że potencjalny nabywca 
spełnia wymogi niezbędne do zawarcia umowy przesyłowej z GASCADE, 
zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów GASCADE Gastransport GmbH.  
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7. POUFNOŚĆ 
Wszelkie informacje pozyskane przez GAZ-SYSTEM w trakcie aukcji Produktu 
Powiązanego będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane jakimkolwiek 
stronom trzecim. Niemniej jednak, GAZ-SYSTEM ma prawo do udostępniania 
wszelkich poufnych informacji, pozyskanych w trakcie aukcji Produktu Powiązanego 
bądź treści umowy przesyłowej następującym organom:  

1) organom GAZ-SYSTEM;  

2) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, organom regulacyjnym uprawnionym ze 
względu na lokalizację Międzysystemowego Punktu Mallnow oraz Komisji 
Europejskiej; 

3) innym podmiotom, uprawnionym do uzyskania takich informacji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

Ponadto GAZ-SYSTEM opublikuje informacje dotyczące Międzysystemowego Punktu 
Mallnow, w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Wszelkie koszty Uczestnika, wynikłe lub poniesione w związku z udziałem w Projekcie 
Pilotażowym i aukcji Produktu Powiązanego obciążają wyłącznie Uczestnika, nie zaś 
GAZ-SYSTEM. 

Niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu Polskiego Kodeksu Cywilnego 
(Dziennik Ustaw z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), lecz stanowi jedynie 
zaproszenie do składania ofert. 

Gdy w Regulaminie jest mowa o doręczaniu dokumentów lub informacji drogą 
elektroniczną, dokumenty te lub informacje uznaje się za doręczone z chwilą, gdy 
wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta 
mogła zapoznać się z ich treścią. 

Zarówno Uczestnik, jak i GAZ-SYSTEM, nie ponoszą względem siebie 
odpowiedzialności za szkody wynikłe w toku Projektu Pilotażowego, chyba, że 
szkoda powstała na skutek winy umyślnej drugiej strony.  

Procedura może zostać zakończona przez GAZ-SYSTEM bez dokonania przydziału 
Przepustowości (mocy umownej), z uwagi na ważny interes Spółki. 

GAZ-SYSTEM może unieważnić procedurę udostępniania Przepustowości (mocy 
umownej) (Projekt Pilotażowy) z ważnych powodów w każdym czasie.  
O unieważnieniu Projektu Pilotażowego GAZ-SYSTEM informuje Uczestników oraz 
Prezesa URE, podając przyczyny unieważnienia oraz przewidywany termin 
ponownego przeprowadzenia procedury.  

GAZ-SYSTEM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania Regulaminu lub jego 
Załączników, w tym wydłużenia terminów w nim określonych, w szczególności  
w przypadku zmiany przepisów prawa, konieczności uzyskania zatwierdzeń lub 
decyzji administracyjnych właściwych władz, w tym organów regulacyjnych. Takie 
zmiany i uzupełnienia zostaną ogłoszone na stronie internetowej GAZ-SYSTEM, po 
uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.  

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za 
niedopuszczalne bądź nie może być dochodzone, postanowienie to zostanie 
uznane za wyłączone z Regulaminu. Pozostałe postanowienia Regulaminu 
pozostaną w mocy, zaś zamiast postanowienia uznanego za niedopuszczalne lub 
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niemożliwe do dochodzenia wstawione zostanie postanowienie o podobnej treści, 
odzwierciedlające pierwotny zamiar stron w zakresie zgodnym z obowiązującym 
prawem. Wszelkie zmiany treści Regulaminu wiążą Uczestników biorących udział  
w aukcji Produktu Powiązanego zarejestrowanych dla GAZ-SYSTEM ISO na platformie 
PRISMA primary, jeżeli zostały im doręczone drogą elektroniczną na adres email 
podany na platformie PRISMA primary, zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 
1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

Strony dążyć będą do polubownego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów 
powstałych w związku z aukcją Produktu Powiązanego bądź z interpretacją 
Regulaminu. O ile polubowne rozwiązanie nie powiedzie się, wszelkie spory 
wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez Sąd 
Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie według jego regulaminu 
obowiązującego w dniu wniesienia pozwu, przez trzech arbitrów ustanowionych 
zgodnie z tym Regulaminem. Złożenie wiążącej oferty w trybie aukcji prowadzonej w 
ramach Projektu Pilotażowego stanowi zapis na sąd polubowny w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają 
przepisy prawa polskiego. 

Regulamin oraz załączniki do niego zostały sporządzone w polskiej oraz angielskiej 
wersji językowej. Angielskie wersje dokumentu są dostępne jedynie dla celów 
informacyjnych. W razie rozbieżności pomiędzy dokumentami w języku polskim oraz 
w języku angielskim prawnie wiążące będą postanowienia wersji polskojęzycznej. 

Załączniki do Regulaminu: 

Załącznik nr 1 – IRiESP SGT. 

Załącznik nr 2 – Taryfy. 

Załącznik nr 3 - wzór pełnomocnictwa. 

9. INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KONTAKT 
Wszelkie pytania i korespondencję w formie elektronicznej w sprawie aukcji Produktu 
Powiązanego należy kierować na poniższy adres mailowy:  

do GAZ-SYSTEM: pr@gaz-system.pl  

Język polski jest językiem wiodącym korespondencji. GAZ-SYSTEM dopuszcza również 
korespondencję w języku angielskim. 


