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zawarta dnia ………….. w Warszawie pomiędzy:  

 

 

…………………………………………………………………………..………, wpisaną do …………………………………………….. pod 
numerem ………………………. prowadzonego przez ………………………………… ………………………………………., 
numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług (NIP): ……………………;  
REGON: ………………, o kapitale zakładowym w wysokości …..……………. PLN i opłaconym kapitale w 
wysokości ………………………………………………, 
reprezentowaną przez: 
 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Użytkownikiem Systemu”, 

 

a 

 

Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., spółką z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Mszczonowskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, 

pod numerem 0000264771, NIP: 527-243-20-41; REGON: 015716698, o kapitale zakładowym w 

wysokości 3 771 990 842 PLN, opłaconym w całości,  

reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Operatorem Systemu Przesyłowego”, „GAZ-SYSTEM S.A.” lub „GAZ-SYSTEM S.A. 
S.A.”, 

 

przy czym oba podmioty określane są dalej jako „Strony”. 

 

 
 

 

 

 

 



Projekt Baltic Pipe – Załącznik 4.E do Regulaminu Open Season 2017 – Projekt do konsultacji rynkowych 

 

3 

 

Zważywszy, że: 

1. GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie z duńskim operatorem systemu przesyłowego, spółką 
Energinet.dk (dalej: „Energinet.dk”) rozważają realizację projektu infrastrukturalnego 
obejmującego pięć elementów: (i) duńskie połączenie norweskiego systemu wydobycia 
gazu na Morzu Północnym z miejscem lądowania w Danii (lub z istniejącą infrastrukturą 
duńską), (ii) rozbudowę istniejącej przepustowości na linii Zachód-Wschód w duńskim 
naziemnym systemie przesyłowym, (iii) tłocznię Zealand zlokalizowaną na wybrzeżu 
duńskim, (iv) morskie połączenie wzajemne z Danii do Polski wraz z gazociągiem 
naziemnym oraz terminalem odbiorczym, oraz (v) rozbudowę polskiego naziemnego 
systemu przesyłowego należącego do GAZ-SYSTEM S.A. (dalej: „Baltic Pipe”). Celem 
Projektu Baltic Pipe jest połączenie produkcji paliwa gazowego w Norwegii z 
zapotrzebowaniem na paliwo gazowe w Polsce za pośrednictwem duńskiej morskiej i 
naziemnej sieci przesyłowej oraz podmorskiego gazociągu pomiędzy Danią a Polską; 

2. jednym z warunków podjęcia pozytywnej ostatecznej decyzji inwestycyjnej oraz 
wybudowania Projektu Baltic Pipe jest zarezerwowanie przez użytkowników systemu takiej 
ilości powiązanej przepustowości punktu połączenia międzysystemowego łączącego polski i 
duński system przesyłowy, stworzonego w ramach Baltic Pipe, która uzasadni poniesienie 
przez GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk wysokich kosztów budowy nowej infrastruktury 
przesyłowej; 

3. niniejsza umowa, zawarta w formie warunkowego przydziału przepustowości i przydziału 
zdolności (PP/PZ) (zwana dalej „Warunkowym PP/PZ”), została zawarta w ramach Open 
Season 2017 wspólnie prowadzonej przez GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk, w trakcie której 
Uczestnikowi Open Season 2017, w wyniku złożonego zamówienia, przydzielono powiązaną 
przepustowość Punktu Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe; 

4. dnia …………… Strony zawarły umowę przesyłową nr ................. (dalej: „Umowa 
Przesyłowa”); 

5. Strony postanowiły zawrzeć Warunkowy PP/PZ mając na uwadze, iż na podstawie 
zobowiązań Użytkownika Systemu wynikających z Warunkowego PP/PZ GAZ-SYSTEM S.A. 
dokonał analizy finansowej Projektu Baltic Pipe, podjął decyzję o realizacji Projektu Baltic 
Pipe i zaczął ponosić koszty mające na celu realizację Projektu Baltic Pipe;  

6. z uwagi na znaczne koszty realizacji Projektu Baltic Pipe, tzn. koszty projektowania, 
budowy, oddania do użytkowania i rozpoczęcia eksploatacji, celem Warunkowego PP/PZ jest 
zapewnienie pokrycia tych kosztów realizacji Projektu Baltic Pipe z opłat przesyłowych 
uiszczanych przez Użytkownika Systemu w zamian za usługi przesyłania paliwa gazowego 
świadczone przez GAZ-SYSTEM S.A. w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe. 
Strony są świadome, iż w przypadku nienależytego wykonania Warunkowego PP/PZ przez 
Użytkownika Systemu GAZ-SYSTEM S.A. może domagać się zwrotu wydatków poniesionych 
na realizację Projektu Baltic Pipe; 

7. rozpoczęcie świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego nastąpi po wybudowaniu i 
oddaniu do użytkowania Baltic Pipe na całej jego długości; 

 

zawarto Warunkowy PP/PZ o następującej treści:  

1 DEFINICJE 

1.1 Strony oświadczają, że, o ile inaczej nie zdefiniowano w Warunkowym PP/PZ, wszelkie 
sformułowania zdefiniowane w Umowie Przesyłowej, Taryfie GAZ-SYSTEM S.A., IRiESP GAZ-
SYSTEM S.A. lub Regulaminie Procedury Open Season 2017 (dalej: „Regulamin”) mają to 
samo znaczenie w Warunkowym PP/PZ. 

1.2 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Warunkowego PP/PZ i (i) 
Umowy Przesyłowej lub (ii) IRiESP GAZ-SYSTEM S.A., wiążące będą postanowienia 
Warunkowego PP/PZ.  

2 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 

2.1 Każda ze Stron niniejszym oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, iż: 
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2.1.1 ma zdolność i prawo do zawarcia Warunkowego PP/PZ;  

2.1.2 podjęła wszelkie wymagane prawem czynności w celu zawarcia niniejszego 
Warunkowego PP/PZ;  

2.1.3 zawarty Warunkowy PP/PZ będzie stanowił skuteczne i wiążące źródło zobowiązań 
Strony w pełni w stosunku do niej wykonalnych; 

2.1.4 ani zawarcie, ani wykonanie Warunkowego PP/PZ przez Stronę nie będzie stanowiło 
naruszenia żadnych jej zobowiązań (o charakterze umownym ani też innym), 
obowiązujących przepisów prawa, orzeczeń czy też decyzji administracyjnych 
wiążących Stronę. Żadne działania zgodne z postanowieniami Warunkowego PP/PZ 
nie będą stanowiły naruszenia postanowień jakichkolwiek innych umów, porozumień, 
ugód, orzeczeń, dekretów, decyzji lub jakichkolwiek innych regulacji wiążących 
Stronę. 

3 PRZEDMIOT WARUNKOWEGO PP/PZ 

3.1 Warunkowy PP/PZ jest integralną częścią Umowy Przesyłowej, stanowi przydział 
przepustowości (mocy umownej) Punktu Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe (jako 
punktu wejścia/wyjścia do/z systemu przesyłowego należącego do GAZ-SYSTEM S.A.) 
zgodnie z pkt. 3.5 oraz określa szczegółowe warunki świadczenia przez GAZ-SYSTEM S.A. 
usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe. 

3.2 W zakresie nieuregulowanym Warunkowym PP/PZ zastosowanie mają: Umowa Przesyłowa, 
Taryfa GAZ-SYSTEM S.A., IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. i Regulamin. 

3.3 Niniejszy Warunkowy PP/PZ wejdzie w życie z dniem podpisania go przez obie Strony i 
pozostanie w mocy do ostatniego dnia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego 
ustalonego zgodnie z pkt. 3.5. 

3.4 Przedmiotem Warunkowego PP/PZ jest: 

3.4.1 przydzielenie Użytkownikowi Systemu przepustowości (mocy umownej) Punktu 
Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe (jako punktu wejścia/wyjścia do/z 
systemu przesyłowego należącego do GAZ-SYSTEM S.A.), zgodnie z pkt. 3.5, w tym 
zobowiązanie Użytkownika Systemu do uiszczania opłat za świadczenie usług 
przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe; 

3.4.2 zobowiązanie GAZ-SYSTEM S.A. do świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego 
w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe w zakresie przepustowości 
(mocy umownej) określonej w pkt. 3.5, zgodnie z Warunkowym PP/PZ, Taryfą GAZ-
SYSTEM S.A., IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. oraz Regulaminem.  

3.5 Na podstawie Warunkowego PP/PZ Użytkownikowi Systemu, z zastrzeżeniem postanowień 
pkt. 4.1 – 4.6, przysługuje prawo do korzystania z usług przesyłania paliwa gazowego w 
Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe w formie następujących produktów 
przepustowości (mocy umownej):  
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3.6 Jeżeli, w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa 
gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe, okres obowiązywania 
produktu przepustowości (mocy umownej) ulegnie skróceniu w stosunku do pierwotnie 
przydzielonego Użytkownikowi Systemu zgodnie z pkt. 3.5, świadczone przez GAZ-SYSTEM 
S.A. usługi przesyłowe będą rozliczane na zasadach określonych w Taryfie GAZ-SYSTEM S.A. 
dla rocznego produktu przepustowości (mocy umownej). 

4 WEJŚCIE W ŻYCIE ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH W WARUNKOWYM 
PP/PZ  

4.1 Obowiązki Stron określone w pkt. 3.4 powstaną pod warunkami zawieszającymi, że do dnia 1 
grudnia 2020 r. GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk podejmą pozytywne Ostateczne Decyzje 
Inwestycyjne [ta część zostanie uzupełniona przez GAZ-SYSTEM S.A. najpóźniej w 
ostatecznej wersji Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A.]. 

4.2 GAZ-SYSTEM S.A. podejmie pozytywną Ostateczną Decyzję Inwestycyjną, jeśli:  

4.2.1 Prezes URE zatwierdzi Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. obejmujący Projekt Baltic 
Pipe,  

4.2.2 właściwa strona, tzn. GAZ-SYSTEM S.A. lub Energinet.dk, uzyska wszelkie zgody, 
decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do budowy i eksploatacji Baltic Pipe (na 
całym jego przebiegu), 

4.2.3 ……. [ta część zostanie uzupełniona przez GAZ-SYSTEM S.A. najpóźniej w ostatecznej 
wersji Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A.] 

4.3 GAZ-SYSTEM S.A. będzie na bieżąco informować Użytkownika Systemu o postępach w 
realizacji Projektu Baltic Pipe. W szczególności, GAZ-SYSTEM S.A. niezwłocznie zawiadomi 
Użytkownika Systemu o spełnieniu się warunków zawieszających określonych w pkt. 4.1 – 
4.2. 

4.4 Termin rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Połączenia 
Międzysystemowego Baltic Pipe określony w pkt. 3.5 może zostać zmieniony przez GAZ-
SYSTEM S.A. w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu Baltic Pipe wynikającego z:  

4.4.1 trudności w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i/lub zgód na dostęp do 
gruntów, na których będą prowadzone prace budowlane, w szczególności z powodu 
konieczności przeprowadzenia postępowań sądowych w celu ustalenia właścicieli tych 
gruntów; 

Kierunek 
przepływu paliwa 

gazowego 

Okres 
obowiązywania 

produktu 
przepustowości 

(mocy umownej) 
(Rok Gazowy) 

Rodzaj 
przepustowości 

(mocy umownej) 

Ilość 
przepustowości 

(mocy umownej) 

Przepustowość 
wyjścia z 
polskiego 
systemu 

przesyłowego  
(PL->DK) 

 Ciągła 
 

Przepustowość 
wejścia do 
polskiego 
systemu 

przesyłowego  
(DK->PL) 

 Ciągła  
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4.4.2 opóźnienia ze strony jakichkolwiek organów publicznych odpowiedzialnych za 
udzielanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy Baltic 
Pipe w stosunku do terminów określonych we właściwych przepisach prawa; 

4.4.3 opóźnienia w uzyskaniu zgód na przecięcie się Morskiego Połączenia Wzajemnego z 
istniejącą infrastrukturą podmorską; 

4.4.4 wszelkich działań zmierzających do zapewnienia ochrony środowiska, podjętych w 
wyniku nieprzewidywalnego zagrożenia dla środowiska, niezależnych od GAZ-
SYSTEM S.A., w szczególności zagrożenia w stosunku do zagrożonych wyginięciem 
gatunków roślin lub zwierząt odkrytych na terenie budowy; 

4.4.5 odwołań, aktów oskarżenia i innych środków prawnych zgłoszonych przez strony 
postępowania administracyjnego, w tym organizacje ochrony środowiska, 
skutkujących opóźnieniem w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń lub decyzji 
administracyjnych; 

4.4.6 nieprzewidywalnych warunków fizycznych, tzn. naturalnych warunków fizycznych, 
przeszkód powstałych z winy człowieka oraz innych przeszkód fizycznych i 
zanieczyszczeń odkrytych na terenie budowy podczas wykonywania prac 
zmierzających do realizacji Baltic Pipe, w tym warunków geologicznych i 
hydrologicznych, jednakże z wyłączeniem warunków atmosferycznych; 

4.4.7 przyczyn geologicznych lub archeologicznych, tzn. wszelkich odkrytych na terenie 
budowy kopalin, monet, drogocennych i dawnych przedmiotów, konstrukcji i innych 
pozostałości lub przedmiotów cennych z geologicznego lub archeologicznego punktu 
widzenia, które mogą skutkować opóźnieniem budowy Baltic Pipe;  

4.4.8 wyjątkowych temperatur lub warunków atmosferycznych, które nie występowały na 
terenie budowy w ciągu ostatnich dziesięciu lat; 

4.4.9 nadzwyczajnych działań instytucji państwowych i osób trzech, mających istotny 
wpływ na terminowe wypełnianie obowiązków GAZ-SYSTEM S.A., które pozostają 
poza kontrolą GAZ-SYSTEM S.A. i wystąpiły bez winy ani zaniedbania ze strony GAZ-
SYSTEM S.A.; 

4.4.10 siły wyższej;  

4.4.11 okoliczności wpływających na realizację Projektu Baltic Pipe, które nie dotyczą GAZ-
SYSTEM S.A.; 

4.4.12 wszelkich zmian obowiązującego prawa, tzn. prawa obowiązującego w Polsce lub w 
jakimkolwiek innym kraju, przez którego terytorium biegnie Baltic Pipe, 
wprowadzonych w okresie pomiędzy datą zawarcia Warunkowego PP/PZ a datą 
rozpoczęcia eksploatacji Baltic Pipe, wpływających na realizację Projektu Baltic Pipe;  

4.4.13 kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami lub robotami 
budowlanymi GAZ-SYSTEM S.A., powstałymi z przyczyn niezależnych od GAZ-
SYSTEM S.A.;  

4.4.14 nieprzewidywalnych niedoborów personelu lub materiałów budowlanych 
spowodowanych epidemią lub działaniami państwowymi. 

W takim przypadku, GAZ-SYSTEM S.A. niezwłocznie powiadomi Użytkownika Systemu o 
nowym terminie rozpoczęcia świadczenia przez GAZ-SYSTEM S.A. usług przesyłania paliwa 
gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe. 

4.5 Niezależnie od postanowień pkt. 4.4, termin rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania 
paliwa gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe ustalony zgodnie z 
postanowieniami pkt. 3.5 i 4.4 może zostać przesunięty (opóźniony) przez GAZ-SYSTEM S.A. 
o okres nie dłuższy niż …… (…..) miesiące, tzn. do dnia 1 października ………….. r., na 
podstawie pisemnego zawiadomienia przekazanego Użytkownikowi Systemu. Takie 
zawiadomienie, określające przyczynę przesunięcia terminu i nowy termin rozpoczęcia 
świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego 
Baltic Pipe, zostanie przesłane Użytkownikowi Systemu co najmniej na sześć (6) miesięcy 
przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie 
Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe ustalonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3.5 i 
4.4. W takim przypadku data ta ulegnie automatycznie zmianie zgodnie z zawiadomieniem 
GAZ-SYSTEM S.A., a Użytkownikowi Systemu nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne 
roszczenia. Dla uniknięcia wątpliwości zawiadomienie o przesunięciu terminu rozpoczęcia 
świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego 
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Baltic Pipe może zostać złożone więcej niż jeden (1) raz, z zastrzeżeniem, że łączny okres 
przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie 
Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe nie może przekroczyć …… (……..) miesięcy. 
Użytkownikowi Systemu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko GAZ-SYSTEM S.A. z 
tytułu takiego przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa 
gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe. ta część zostanie 
uzupełniona przez GAZ-SYSTEM S.A. najpóźniej w ostatecznej wersji Regulaminu GAZ-
SYSTEM S.A. 

4.6 Dla uniknięcia wątpliwości, opóźnienie terminu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania 
paliwa gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe w stosunku do 
terminu określonego w pkt. 3.5 w wyniku sytuacji określonej w pkt. 4.4 i 4.5 nie uprawnia 
Użytkownika Systemu do wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ. 

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.2 – 5.4, Strony ponoszą wzajemną odpowiedzialność za 
każde zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków określonych w 
niniejszym Warunkowym PP/PZ, chyba że zajdą okoliczności wyłączające odpowiedzialność 
Strony, w szczególności okoliczności określone w pkt. 4.4 i 4.5.  

5.2 GAZ-SYSTEM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika Systemu 
ani za żadne szczególne, pośrednie lub następcze szkody Użytkownika Systemu wynikające z 
niniejszego Warunkowego PP/PZ.  

5.3 Odpowiedzialność GAZ-SYSTEM S.A. za straty Użytkownika Systemu będzie ograniczona do 
……. PLN za cały okres umowny. [ta część zostanie uzupełniona przez GAZ-SYSTEM S.A. 
najpóźniej w ostatecznej wersji Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A.] 

5.4 Odpowiedzialność GAZ-SYSTEM S.A. za każdą dobę gazową opóźnienia w rozpoczęciu 
świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w stosunku do terminu ustalonego na 
podstawie postanowień pkt. 3.5, 4.4 i 4.5 będzie ograniczona do kwoty obliczonej według 
poniższego wzoru:  

X = (Y – Z) * n 

gdzie: 

X – limit odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A., 

Y – koszt netto nabycia 1 MWh, obliczony na podstawie indeksu TGEgasID (cena stanowiąca 
średnią ważoną wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej na Towarowej 
Giełdzie Energii w ramach Rynku Dnia Bieżącego (RDB G), w odniesieniu do danej doby 
gazowej), opublikowanego na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii; 

Z – koszt nabycia 1 MWh na rynku norweskim w odniesieniu do bieżącej doby gazowej, 
równy średniej cenie zakupu 1 MWh na rynku norweskim określonej w umowie zakupu 
paliwa gazowego zawartej przez Użytkownika Systemu, powiększonej o: (i) koszty 
transportu gazu ze źródeł norweskich za pośrednictwem Baltic Pipe do polskiego punktu 
wirtualnego w rozumieniu IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. i (ii) wszelkie daniny publiczne, w 
tym cła. Koszty transportu zostaną ustalone na podstawie właściwych taryf lub 
cenników, a w przypadku ich braku – na podstawie orientacyjnych stawek taryfowych 
opublikowanych przez właściwych operatorów systemu przesyłowego. 

n – liczba MWh, których nabycie było niezbędne w danej dobie gazowej w celu pokrycia 
zapotrzebowania konsumentów Użytkownika Systemu z powodu opóźnienia w budowie 
Baltic Pipe. 

6 WYPOWIEDZENIE WARUNKOWEGO PP/PZ 

6.1 Rozwiązanie Warunkowego PP/PZ może nastąpić jedynie na zasadach określonych w 
niniejszym pkt. 6.  

6.2 Ze względu na szczególny charakter niniejszego Warunkowego PP/PZ, zawierającego 
zobowiązanie GAZ-SYSTEM S.A. do realizacji Projektu Baltic Pipe w celu świadczenia usług 
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przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe zgodnie z 
postanowieniami pkt. 3.5 przez czas określony, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6.5 – 6.8 
Warunkowego PP/PZ, Strony nie mają prawa do wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ ani 
odstąpienia od niego przed upływem okresu, w którym usługi przesyłania paliwa gazowego 
powinny być świadczone na rzecz Użytkownika Systemu zgodnie z pkt. 3.5. W szczególności, 
Strony postanawiają, że postanowienia Umowy Przesyłowej, IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. oraz 
Taryfy GAZ-SYSTEM S.A. nie będą miały zastosowania do wypowiedzenia Warunkowego 
PP/PZ. 

6.3 W przypadku wprowadzenia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
zmiany postanowień IRiESP GAZ-SYSTEM S.A., obowiązek stosowania takich nowych 
postanowień nie daje Stronom prawa do wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ. Zmienione 
IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. po wejściu w życie staje się częścią Warunkowego PP/PZ, co 
skutkuje obowiązkiem jej stosowania w aktualnym brzmieniu. 

6.4 W przypadku wprowadzenia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
zmiany stawek lub cen określonych w Taryfie GAZ-SYSTEM S.A. lub warunków stosowania 
Taryfy GAZ-SYSTEM S.A., obowiązek stosowania takich nowych stawek, cen lub warunków 
stosowania w zmienionej formie nie daje Stronom prawa do wypowiedzenia Warunkowego 
PP/PZ. Zmieniona Taryfa GAZ-SYSTEM S.A. po wejściu w życie staje się częścią 
Warunkowego PP/PZ, co skutkuje obowiązkiem jej stosowania w aktualnym brzmieniu. 

6.5 Warunkowy PP/PZ może podlegać wypowiedzeniu przez GAZ-SYSTEM S.A. w przypadku 
niespełnienia któregokolwiek z warunków zawieszających określonych w pkt. 4.1. 

6.6 Warunkowy PP/PZ może zostać w dowolnej chwili rozwiązany za pisemnym porozumieniem 
Stron. 

6.7 Z uwagi na fakt, iż Projekt Baltic Pipe jest realizowany na zlecenie Użytkownika Systemu, a 
Warunkowy PP/PZ stanowi podstawę realizacji i zabezpieczenia zwrotu kosztów realizacji 
Projektu Baltic Pipe, GAZ-SYSTEM S.A. oraz Użytkownik Systemu mogą wypowiedzieć 
Warunkowy PP/PZ po oddaniu do użytkowania Baltic Pipe i rozpoczęciu świadczenia usług 
przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe, 
wyłącznie z ważnych przyczyn wskazanych poniżej, z zachowaniem dwumiesięcznego (2-
miesięcznego) okresu wypowiedzenia: 

6.7.1 Użytkownik Systemu ma prawo wypowiedzieć Warunkowy PP/PZ z uwagi na: 

6.7.1.1 niewykonywanie przez GAZ-SYSTEM S.A. usług określonych w Warunkowym 
PP/PZ przez okres kolejnych stu dwudziestu (120) dni; 

6.7.1.2 naruszenie przez GAZ-SYSTEM S.A. istotnych postanowień IRiESP GAZ-SYSTEM 
S.A., Taryfy GAZ-SYSTEM S.A. lub niniejszego Warunkowego PP/PZ i 
nieusunięcia tego naruszenia w odpowiednim terminie;  

6.7.2 GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo wypowiedzieć Warunkowy PP/PZ z uwagi na: 

6.7.2.1 zaleganie Użytkownika Systemu z zapłatą co najmniej trzy (3) miesiące po 
upływie terminu płatności, jeśli pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o 
zamiarze wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ i wyznaczenia dodatkowego co 
najmniej sześćdziesięciodniowego (60-dniowego) terminu do zapłaty zaległych i 
bieżących należności, Użytkownik Systemu nie uiścił wszystkich bieżących i 
zaległych należności w ciągu kolejnych trzydziestu (30) dni po upływie 
wyznaczonego terminu; 

6.7.2.2 niedostarczenie zabezpieczenia finansowego zgodnie z Regulaminem; 

6.7.2.3 niedostosowanie się Użytkownika Systemu do wprowadzonych zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. 
ograniczeń w poborze paliwa gazowego; 

6.7.2.4 naruszenie przez Użytkownika Systemu istotnych postanowień IRiESP GAZ-
SYSTEM S.A., Taryfy GAZ-SYSTEM S.A. lub niniejszego Warunkowego PP/PZ i 
nieusunięcie tego naruszenia w odpowiednim terminie. 

6.8 Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ w trybie 
natychmiastowym, jeżeli okoliczności siły wyższej lub usuwanie skutków oddziaływania siły 
wyższej na Baltic Pipe będzie trwało ponad sto dwadzieścia (120) dni. Stronie przysługuje 
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prawo wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ, jeżeli przyczyny stanowiące podstawę jej 
wypowiedzenia były następstwem oddziaływania siły wyższej na Baltic Pipe.  

6.9 Niezależnie od przypadków określonych w pkt. 6.5 – 6.8, Strony zrzekają się prawa do 
wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ i odstąpienia od niego przed upływem okresu, w którym 
usługi przesyłania paliwa gazowego powinny być świadczone na rzecz Użytkownika Systemu 
zgodnie z pkt. 3.5. 

6.10 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Warunkowego PP/PZ, w szczególności w wyniku 
wypowiedzenia: 

6.10.1 przez Użytkownika Systemu z przyczyn innych niż wymienione w pkt. 6.7.1 lub 6.8, 
w szczególności (i) w związku z wprowadzeniem nowych warunków stosowania 
Taryfy GAZ-SYSTEM S.A., lub (ii) w przypadkach określonych w IRiESP GAZ-SYSTEM 
S.A. lub (iii) zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, 
z późn. zm.) lub z innymi obowiązującymi przepisami prawa, 

6.10.2 przez GAZ-SYSTEM S.A. z ważnych powodów określonych w pkt. 6.7.2.1 – 6.7.2.4, 

Użytkownik Systemu jest zobowiązany do pokrycia odpowiedniej części poniesionych przez 
GAZ-SYSTEM S.A. kosztów realizacji Projektu Baltic Pipe w wysokości obliczonej zgodnie z 
pkt 6.11 – 6.13. Jeżeli szkoda GAZ-SYSTEM S.A. przewyższa wysokość należnego zwrotu 
kosztów, obliczonego zgodnie z pkt. 6.11 – 6.13, GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo dochodzić 
odszkodowania przewyższającego wysokość należnego zwrotu kosztów. 

6.11 Sposób obliczania ponoszonych przez GAZ-SYSTEM S.A. kosztów realizacji Projektu Baltic 
Pipe, do których pokrycia zobowiązany jest Użytkownik Systemu, jest następujący: 

K = C x M x F 

gdzie: 
 

K – wysokość ponoszonych przez GAZ-SYSTEM S.A. nakładów na realizację Projektu Baltic 
Pipe, do których pokrycia zobowiązany jest Użytkownik Systemu, w zł, 

C – suma nakładów poniesionych przez GAZ-SYSTEM S.A. i szacunkowych nakładów, jakie 
GAZ-SYSTEM S.A. zobowiązany jest ponieść na realizację Projektu Baltic Pipe, w zł, w 
szczególności wszelkie odszkodowania dla wykonawców prac projektowych i budowlanych 
przy Projekcie Baltic Pipe lub innych operatorów systemu przesyłowego wzdłuż trasy Baltic 
Pipe, 

M – stosunek sumy przepustowości (mocy umownej) przydzielonej Użytkownikowi Systemu 
zgodnie z pkt. 3.5 w ramach Procedury w okresie jej trwania, do sumy całkowitej 
przepustowości Punktu Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe przydzielonej w ramach 
Procedury Open Season 2017 w okresie jej trwania, 

F – stosunek łącznego poziomu przepustowości, dla którego realizacja Projektu Baltic Pipe 
będzie miała uzasadnienie ekonomiczne, do sumy całkowitej przepustowości Punktu 
Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe oferowanej w ramach Procedury Open Season 
2017 w okresie jej trwania. 

6.12 Wysokość ponoszonych przez GAZ-SYSTEM S.A. kosztów realizacji Projektu Baltic Pipe, do 
których pokrycia zobowiązany jest Użytkownik Systemu, zostanie dostosowana, po oddaniu 
do użytkowania Baltic Pipe, proporcjonalnie do dodatniej lub ujemnej różnicy pomiędzy 
planowanymi a rzeczywistymi kosztami realizacji Projektu Baltic Pipe poniesionymi przez 
GAZ-SYSTEM S.A.  

6.13 Jeżeli wypowiedzenie Warunkowego PP/PZ przez Użytkownika Systemu nastąpi w okresie po 
rozpoczęciu świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego, wysokość kosztów ustalonych 
zgodnie z pkt. 6.11 i 6.12 zostanie proporcjonalnie zmniejszona w chwili złożenia 
wypowiedzenia, zgodnie z następującym wzorem: 

SK = K x (1 – R/Z) 
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gdzie: 

SK – skorygowana wysokość poniesionych przez GAZ-SYSTEM S.A. nakładów na realizację i 
kosztów realizacji Projektu Baltic Pipe, do których pokrycia zobowiązany jest Użytkownika 
Systemu, w zł, 

K – 100% nakładów na realizację i kosztów realizacji przez GAZ-SYSTEM S.A. Projektu Baltic 
Pipe, do których pokrycia zobowiązany jest Użytkownik Systemu, w zł, określonych zgodnie z 
pkt. 6.11 i 6.12, 

R – suma przepustowości przydzielonej Użytkownikowi Systemu i zrealizowanej w okresie od 
rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego do chwili złożenia oświadczenia o 
wypowiedzeniu, 

Z – suma przepustowości (mocy umownej) przydzielonej Użytkownikowi Systemu w okresie 
jej trwania.  

6.14 GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo pobrać na poczet zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 6.10, 
kwotę zabezpieczenia finansowego złożonego przez Użytkownika Systemu zgodnie z 
Regulaminem. 

6.15 Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że rozwiązanie umowy przesyłowej 
zawartej w wyniku Procedury Open Season 2017 z Energinet.dk nie wpływa na 
obowiązywanie niniejszego Warunkowego PP/PZ. 

7 ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

7.1 Strony potwierdzają, że Użytkownik Systemu złożył zabezpieczenie finansowe w celu 
zabezpieczenia roszczeń GAZ-SYSTEM S.A. wynikających z Warunkowego PP/PZ w formie i 
kwocie określonej w Regulaminie.  

7.2 Jeśli Użytkownik Systemu złożył zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji bankowej z 
terminem ważności upływającym wcześniej niż dwa (2) miesiące po zakończeniu szóstego 
Roku Gazowego, w którym GAZ-SYSTEM S.A. będzie świadczyć na rzecz Użytkownika 
Systemu usługi przesyłania paliwa gazowego zgodnie z pkt. 3.5, Użytkownik Systemu będzie 
zobowiązany odnowić złożoną gwarancję bankową na czternaście (14) dni przed upływem jej 
terminu ważności, przedkładając zabezpieczenie finansowe w formie zgodnej z wymogami 
Regulaminu, na kwotę równą kwocie poprzedniej gwarancji bankowej.  

7.3 Linia Kredytowa Niewymagającą Zabezpieczenia będzie podlegać corocznemu przeglądowi, 
który będzie dokonywany przez Strony. Przegląd będzie dokonywany w czerwcu każdego 
roku, począwszy od pierwszego roku kalendarzowego od zawarcia Warunkowego PP/PZ. Jeśli 
rating kredytowy lub kapitał zakładowy Użytkownika Systemu ulegnie w danym roku 
obniżeniu, dany Uczestnik będzie zobowiązany dostarczyć do GAZ-SYSTEM S.A. właściwe 
dokumenty potwierdzające jego rating kredytowy lub kapitał zakładowy oraz dodatkową 
gwarancję bankową płatną na pierwsze żądanie lub zabezpieczenie pieniężne na pokrycie 
wszelkich niedoborów wynikających z takiego obniżenia. Dodatkowe zabezpieczenie 
finansowe zostanie złożone do GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z wymogami Regulaminu. 

7.4 Z zastrzeżeniem corocznego przeglądu Linii Kredytowej Niewymagającej Zabezpieczenia, 
opisanego w pkt. 7.3, zabezpieczenie finansowe dostarczone przez Użytkownika Systemu 
zostanie obniżone o pięćdziesiąt procent (50%) po pierwszym pełnym Roku Gazowym 
korzystania przez Użytkownika Systemu z usług przesyłania paliwa gazowego świadczonych 
przez GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z pkt. 3.5 i o dalsze dziesięć procent (10%) w każdym z 
kolejnych pięciu (5) Lat Gazowych, do czasu ostatecznego zwolnienia tego zabezpieczenia. 

7.5 Złożenie zabezpieczenia finansowego zgodnie z Regulaminem zwalnia Użytkownika Systemu 
z obowiązku złożenia zabezpieczenia finansowego określonego w Umowie Przesyłowej w 
zakresie zobowiązań finansowych wynikających z Warunkowego PP/PZ w okresie ważności 
zabezpieczenia finansowego złożonego na podstawie Regulaminu. Po zwolnieniu 
zabezpieczenia finansowego w całości Użytkownikowi Systemu, zgodnie z Regulaminem, 
Użytkownik System jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia finansowego określonego w 
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Umowie Przesyłowej w zakresie zobowiązań finansowych wynikających z Warunkowego 
PP/PZ obowiązującego w danym czasie. 

8 ROZLICZENIE 

8.1 Jeśli Użytkownik Systemu nie będzie korzystać z usług przesyłania paliwa gazowego w 
Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe świadczonych na podstawie niniejszego 
Warunkowego PP/PZ, w szczególności z powodu braku dostaw paliwa gazowego ze źródeł 
norweskich, braku wystarczających możliwości magazynowych lub braku przepustowości w 
systemach współpracujących, Użytkownik Systemu zobowiązany będzie pokrywać wszelkie 
opłaty o charakterze stałym zgodnie z Taryfą GAZ-SYSTEM S.A. lub właściwym cennikiem 
GAZ-SYSTEM S.A. do czasu upływu okresu, przez który usługi przesyłania paliwa gazowego 
powinny być świadczone na rzecz Użytkownika Systemu zgodnie z pkt. 3.5. 

8.2 W przypadku braku przepisów prawa regulujących ustalanie taryf, opłaty za świadczenie 
usług przesyłania paliwa gazowego będą obliczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – ustawa Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) 
i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 
2013 r. poz. 820), obowiązującymi w dacie Warunkowego PP/PZ. 

9 PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH 
Z WARUNKOWEGO PP/PZ 

9.1 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Warunkowego PP/PZ na osobę trzecią 
wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem pkt. 9.2 i 9.3 
poniżej. 

9.2 GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Warunkowego PP/PZ 
na podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, na podstawie wiążącej decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

9.3 Po oddaniu do użytkowania Baltic Pipe i rozpoczęciu świadczenia usług przesyłania paliwa 
gazowego w Punkcie Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe, Użytkownik Systemu jest 
uprawniony do odsprzedaży lub udostępnienia przepustowości (mocy umownej) 
zarezerwowanej zgodnie z pkt. 3.5, na zasadach określonych w IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. 

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

10.1 W okresie obowiązywania niniejszego Warunkowego PP/PZ żadna ze Stron nie ma prawa 
wypowiedzieć Umowy Przesyłowej. Strony niniejszym uzgadniają, że postanowienia Umowy 
Przesyłowej regulujące prawo do jej wypowiedzenia nie mają zastosowania w tym okresie.  

10.2 Zmiany Warunkowego PP/PZ wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.3 Integralną część Warunkowego PP/PZ stanowi Regulamin Open Season 2017. 

 

 

Podpisy Stron 

 

 

GAZ-SYSTEM S.A.       Użytkownik Systemu 

 


