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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 „OSP”, 

 

przy czym oba podmioty określane są dalej jako „Strony”. 
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Zważywszy, że: 

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

2. jednym z warunków podjęcia pozytywnej decyzji inwestycyjnej oraz wybudowania Baltic Pipe jest 
zarezerwowanie przez użytkowników systemu takiej ilości powiązanej przepustowości umownego punktu 
łączącego polski i duński system przesyłowy, w którym przesył paliwa gazowego realizowany jest w obu 
kierunkach (dalej: „Punkt Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe”), która uzasadni poniesienie przez GAZ-SYSTEM 
S.A. i Energinet wysokich kosztów budowy nowej infrastruktury przesyłowej; 

3. niniejsza umowa, 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, w trakcie której Uczestnikowi Open Season 2017, w 
wyniku złożonego zamówienia, przydzielono powiązaną przepustowość Punktu Wejścia/Wyjścia 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. przeprowadził test 
ekonomiczny opłacalności inwestycji i na tej podstawie podjął decyzję o realizacji i ponoszeniu nakładów 
inwestycyjnych na projektowanie i budowę 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 z opłat przesyłowych uiszczanych przez Użytkownika Systemu w zamian za usługi przesyłania 
paliwa gazowego świadczone przez GAZ-SYSTEM S.A. w Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe. Strony 
są świadome, iż w przypadku przedterminowego rozwiązania Warunkowego PP/PZ przez Użytkownika 
Systemu, GAZ-SYSTEM S.A. przysługuje prawo żądania zwrotu wydatków poniesionych na realizację 
projektu Baltic Pipe; 

7. założeniem GAZ-SYSTEM S.A. jest rozpoczęcie świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego po 
wybudowaniu i oddaniu do użytkowania Baltic Pipe; 

 

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 wraz z jego załącznikami (dalej: „Regulamin”) mają to samo 
znaczenie w Warunkowym PP/PZ. 

2 OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 

2.1 Każda ze Stron niniejszym oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, iż: 

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 
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postanowieniami Warunkowego PP/PZ nie będą stanowiły naruszenia postanowień jakichkolwiek 
innych umów, porozumień, ugód, orzeczeń, dekretów, decyzji lub jakichkolwiek innych regulacji 
wiążących Stronę. 

2.2 Strony oświadczają, iż z chwilą zawarcia Warunkowego PP/PZ, Zamówienie w sprawie zapewnienia 
realizacji inwestycji, złożone przez Użytkownika Systemu w procedurze Open Season 2017, wobec GAZ-
SYSTEM S.A. wygasa.  

3 PRZEDMIOT WARUNKOWEGO PP/PZ 

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

3.2 Do Warunkowego PP/PZ mają zastosowanie postanowienia aktualnych w danym czasie: Taryfy GAZ-
SYSTEM S.A. i IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. oraz Regulaminu. W przypadku sprzeczności (i) postanowień  
Warunkowego PP/PZ oraz postanowień (ii) Umowy Przesyłowej lub IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. lub Taryfy 
GAZ-SYSTEM S.A., wiążące dla Stron będą postanowienia Warunkowego PP/PZ.  

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 Wejścia/Wyjścia 
Baltic Pipe (jako punktu wejścia/wyjścia do/z systemu przesyłowego należącego do GAZ-
SYSTEM S.A.) w zakresie określonym w pkt. 3.5 oraz świadczenie usług przesyłania paliwa 
gazowego na warunkach ustalonych w Warunkowym PP/PZ, Umowie Przesyłowej i 
dokumentach, o których mowa w pkt. 3.2,  

3.4.2 zobowiązanie Użytkownika Systemu do uiszczania opłat za zamówioną przepustowość w 
Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe. 

3.5 Na podstawie Warunkowego PP/PZ Użytkownikowi Systemu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.6 oraz 
4.1 – 4.7, przysługuje prawo do korzystania z usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie 
Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe w formie następujących produktów przepustowości (mocy umownej): 

 

3.6 W przypadku przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w 
Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe, z powodu okoliczności określonych w pkt. 4.5 - pkt. 4.7, okres 
świadczenia usług przesyłania paliw gazowych określony zgodnie z pkt. 3.5 zostanie odpowiednio 
przesunięty. Natomiast obowiązek zapłaty za zamówioną przez Użytkownika Systemu przepustowość 
powstaje z dniem zaoferowania przez GAZ-SYSTEM S.A. świadczenia usługi przesyłania w Punkcie 
Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe. 

Kierunek przepływu 
paliwa gazowego 

Okres obowiązywania 
produktu 

przepustowości (mocy 
umownej) 

(Rok Gazowy) 

Rodzaj 
przepustowości 
(mocy umownej) 

Ilość przepustowości 
(mocy umownej) 

Przepustowość 
punktu wyjścia z 

polskiego systemu 
przesyłowego  

(PL->DK) 

 Ciągła 
 

Przepustowość 
punktu wejścia do 
polskiego systemu 

przesyłowego  
(DK->PL) 

 Ciągła  
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4 WEJŚCIE W ŻYCIE ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH W WARUNKOWYM PP/PZ  

4.1 Zobowiązania Stron określone w pkt. 3.4 i pkt. 3.5 powstaną pod warunkiem zawieszającym, iż do dnia 1 
grudnia 2018 r. GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet podejmą pozytywne Decyzje Inwestycyjne (Investment 
Decision). 

4.2 Warunkiem podjęcia przez GAZ-SYSTEM S.A. pozytywnej Decyzji Inwestycyjnej, o której mowa  
w pkt. 4.1, będzie m.in.:  

4.2.1 uzgodnienie przez Prezesa URE dla GAZ-SYSTEM S.A. Planu Rozwoju obejmującego Projekt 
Baltic Pipe;  

4.2.2 uzyskanie przez GAZ-SYSTEM S.A. środków niezbędnych dla budowy Morskiego Połączenia 
Wzajemnego oraz Rozbudowy polskiego systemu przesyłowego;  

4.2.3 zawarcie przez Energinet i Gassco umowy o budowę Norweskiego Tie-in;  

4.2.4 udzielenie GAZ-SYSTEM S.A. przez duńskiego Ministra Energetyki, Zaopatrzenia i Klimatu 
zgody na budowę Morskiego Połączenia Wzajemnego na terytorium duńskim; 

4.2.5 wydanie przez duńskiego Ministerstwa Energetyki, Zaopatrzenia i Klimatu, decyzji pozwalającej 
GAZ-SYSTEM S.A. pozostawać właścicielem infrastruktury przesyłowej na terenie Danii, 
realizować funkcję operatora systemu przesyłowego oraz świadczyć usługi dwukierunkowego 
przesyłu paliwa gazowego w części Morskiego Połączenia Wzajemnego znajdującej się na 
terytorium duńskim, bez konieczności uzyskiwania statusu certyfikowanego i wyznaczonego 
operatora systemu przesyłowego na terytorium Danii. 

4.3 GAZ-SYSTEM S.A. będzie uprawniony do podjęcia pozytywnej Decyzji Inwestycyjnej pomimo nie 
spełnienia się warunków zawieszających, o których mowa w pkt. 4.2.  

4.4 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. GAZ-SYSTEM S.A. poinformuje 
niezwłocznie Użytkownika Systemu o nie spełnieniu się któregokolwiek z warunków zawieszających 
określonych w pkt 4.1, co skutkuje rozwiązaniem niniejszego Warunkowego PP/PZ. 

4.5 Termin rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic 
Pipe określony w pkt. 3.5 zostanie zmieniony przez GAZ-SYSTEM S.A. w przypadku opóźnienia w 
realizacji Morskiego Połączenia Wzajemnego lub Rozbudowy polskiego systemu przesyłowego 
wynikającego z:  

4.5.1 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; 

4.5.2 opóźnienia ze strony jakichkolwiek organów publicznych odpowiedzialnych za udzielanie 
pozwoleń lub decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy Morskiego Połączenia 
Wzajemnego lub Rozbudowy polskiego systemu przesyłowego w stosunku do terminów 
określonych we właściwych przepisach prawa; 

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

4.5.4 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 Morskiego Połączenia Wzajemnego lub Rozbudowy polskiego 
systemu przesyłowego; 

4.5.5 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; 

4.5.6 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 Morskiego Połączenia 
Wzajemnego lub Rozbudowy polskiego systemu przesyłowego, w tym warunków geologicznych i 
hydrologicznych, jednakże z wyłączeniem warunków atmosferycznych; 

4.5.7 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 
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skutkować opóźnieniem budowy Morskiego Połączenia Wzajemnego lub Rozbudowy polskiego 
systemu przesyłowego;  

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

4.5.9 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.; 

4.5.10 siły wyższej;  

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

4.5.12 wszelkich zmian obowiązującego prawa, tzn. prawa obowiązującego w Polsce lub w jakimkolwiek 
innym kraju, przez którego terytorium biegnie Morskie Połączenie Wzajemne lub Rozbudowa 
polskiego systemu przesyłowego, wprowadzonych w okresie pomiędzy datą zawarcia 
Warunkowego PP/PZ, a datą rozpoczęcia eksploatacji Morskiego Połączenia Wzajemnego lub 
Rozbudowy polskiego systemu przesyłowego, wpływających na realizację Morskiego Połączenia 
Wzajemnego lub Rozbudowy polskiego systemu przesyłowego;  

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

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

W przypadku zaistnienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń, GAZ-SYSTEM S.A. będzie informował 
Użytkownika Systemu o planowanym nowym terminie rozpoczęcia świadczenia przez GAZ-SYSTEM S.A. 
usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe.  

4.6 Niezależnie od postanowień pkt. 4.5, termin rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego 
w Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe ustalony zgodnie z postanowieniami pkt. 3.5 i pkt. 4.5 może zostać 
przesunięty (opóźniony) przez GAZ-SYSTEM S.A. o okres nie dłuższy niż 24 (dwadzieścia cztery) 
miesiące, na podstawie pisemnego zawiadomienia przekazanego Użytkownikowi Systemu. Takie 
zawiadomienie, określające przyczynę przesunięcia terminu i nowy termin rozpoczęcia świadczenia usług 
przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe, zostanie przesłane Użytkownikowi 
Systemu co najmniej na sześć (6) miesięcy przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania 
paliwa gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe ustalonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3.5 i 
4.5. 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 Wejścia/Wyjścia 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 Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe nie może przekroczyć 24 (dwadzieścia cztery) miesiące. 

Użytkownikowi Systemu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko GAZ-SYSTEM S.A. z tytułu takiego 
przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie 
Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe.  

4.7 W przypadku opóźnienia Energinet w realizacji Norweskiego Tie-In, Rozbudowy Duńskiego Systemu 
Przesyłowego lub tłoczni Zealand, GAZ-SYSTEM S. A. będzie uprawniony, samodzielnie lub na wniosek 
Użytkownika Systemu, do odpowiedniego przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usług 
przesyłania paliwa gazowego w stosunku do terminu określonego zgodnie z Warunkowym PP/PZ.  

4.8 Dla uniknięcia wątpliwości, opóźnienie terminu rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa 
gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe w stosunku do terminu określonego odpowiednio w pkt. 
3.5, w wyniku sytuacji określonej w pkt. 4.5 - pkt 4.7, nie uprawnia Użytkownika Systemu do 
wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ. 

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.2 – pkt.5.5, pkt. 6.10 - 6.11 oraz pkt. 8.3, Strony ponoszą względem 
siebie odpowiedzialność za 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. 4.5 - pkt. 4.7.  

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 niewykonania lub 
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nienależytego wykonania obowiązków określonych Warunkowym PP/PZ w zakresie terminu rozpoczęcia 
świadczenia usług przesyłania w Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe.  

5.3 Odpowiedzialność GAZ-SYSTEM S.A. za straty poniesione przez Użytkownika Systemu do dnia 
rozpoczęcia przez GAZ-SYSTEM S.A. świadczenia usług przesyłania w Punkcie Wejścia/Wyjścia Baltic 
Pipe będzie ograniczona do kwoty 17 000 000 (słownie: siedemnastu milionów) złotych.  

5.4 W przypadku wystąpienia zwłoki w rozpoczęciu przez GAZ-SYSTEM S.A. świadczenia usług przesyłania 
paliwa gazowego w stosunku do terminu ustalonego na podstawie postanowień pkt. 3.5, pkt. 4.5, pkt. 4.6 i 
pkt. 4.7, Użytkownik Systemu będzie zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu minimalizacji 
powstałej straty, w szczególności poprzez podjęcie wszelkich możliwych działań celem przesunięcia 
terminu odbioru paliwa gazowego, odsprzedaży paliwa gazowego lub zmiany trasy przesyłu paliwa 
gazowego. Użytkownik Systemu będzie zobowiązany na bieżąco informować GAZ-SYSTEM S.A. o 
czynnościach podejmowanych w celu minimalizacji szkody oraz umożliwić GAZ-SYSTEM S.A. udział w 
tych czynnościach, bez prawa do podejmowania decyzji.   

5.5 W ramach limitu określonego w pkt. 5.3, odpowiedzialność GAZ-SYSTEM S.A. za zwłokę w rozpoczęciu 
świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w stosunku do terminu ustalonego na podstawie 
postanowień pkt. 3.5, pkt. 4.5, pkt. 4.6 i pkt. 4.7 będzie ograniczona do wysokości najmniejszej straty, 
obiektywnie możliwej do poniesienia przez Użytkownika Systemu w przypadku wystąpienia zwłoki GAZ-
SYSTEM S.A. 

 

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 przesyłania paliwa gazowego w 
Punkcie Wejścia/Wyjścia 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 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 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 ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku niespełnienia warunku  
zawieszającego określonego 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 
Wejścia/Wyjścia 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;  
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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 za usługi przesyłania świadczone zgodnie z 
Warunkowym PP/PZ 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 GAZ-SYSTEM S.A. lub 
Warunkowym PP/PZ; 

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. 

6.7.3 Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ w trybie 
natychmiastowym, jeżeli okoliczności siły wyższej lub usuwanie skutków oddziaływania siły 
wyższej na Morskie Połączenie Wzajemne lub Rozbudowę polskiego systemu przesyłowego 
będzie trwało ponad sto dwadzieścia (120) dni. Stronie przysługuje prawo wypowiedzenia 
Warunkowego PP/PZ, jeżeli przyczyny stanowiące podstawę jej wypowiedzenia były 
następstwem oddziaływania siły wyższej na Morskie Połączenie Wzajemne lub Rozbudowę 
polskiego systemu przesyłowego.  

6.8 GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo wypowiedzieć Warunkowy PP/PZ, w przypadku rozwiązania umowy 
zawartej pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. a Energinet, regulującej zasady realizacji Projektu Baltic Pipe, w 
szczególności w następujących sytuacjach: 

6.8.1 z powodu nieuzyskania do 1.10.2024r., któregokolwiek z pozwoleń niezbędnych do budowy 
elementów Baltic Pipe,  

6.8.2 z powodu braku oddania do użytkowania, do 1.10.2027r., któregokolwiek z elementów 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, na który niniejszy Warunkowy PP/PZ 
został zawarty. 

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 6.7.3, 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, 
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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 Open Season 2017 w okresie jej trwania, do sumy całkowitej przepustowości Punktu 
Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe przydzielonej przez GAZ-SYSTEM S.A. w obu kierunkach przepływu paliwa 
gazowego w ramach Procedury Open Season 2017 w okresie jej trwania, 

F – stosunek łącznego poziomu przepustowości punktu Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe, dla którego realizacja 
Projektu Baltic Pipe będzie miała uzasadnienie ekonomiczne, w obu kierunkach przepływu paliwa 
gazowego, do sumy całkowitej przepustowości Punktu Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe oferowanej przez GAZ-
SYSTEM S.A. w obu kierunkach przepływu paliwa gazowego 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) 

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. 

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

7 ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

7.1 Strony potwierdzają, że w celu zabezpieczenia roszczeń GAZ-SYSTEM S.A. wynikających z 
Warunkowego PP/PZ Użytkownik Systemu złożył zabezpieczenie finansowe potwierdzające jego zdolność 
finansową do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych względem GAZ-SYSTEM S.A., w 
formie i kwocie określonej zgodnie z pkt. 5 Dodatkowego Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A. do Open 
Season 2017 (dalej: „Regulamin GAZ-SYSTEM S.A.”), stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.  

7.2 Na mocy Warunkowego PP/PZ, Użytkownik Systemu jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia 
finansowego złożonego do GAZ-SYSTEM S.A. w pełnej wysokości, w formie ustalonej zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A., do upływu ostatniego dnia drugiego (2) miesiąca 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. Wysokość zabezpieczenia 
finansowego będzie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie GAZ-SYSTEM S.A., z 
zastrzeżeniem pkt. 7.5 - 7.6, przy czym podstawą jego ustalenia będzie wynikająca z Warunkowego 
PP/PZ ilość Przepustowości OS 2017 Punktu Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe przydzielonej Użytkownikowi 
Systemu, w Roku Gazowym, w którym ilość ta jest największa. Pkt. 5.6 zd. 2 Regulaminu GAZ-SYSTEM 
S.A. stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy Warunkowy PP/PZ został zawarty na czas krótszy niż 
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sześć Lat Gazowych, zobowiązanie do utrzymania zabezpieczenia finansowego wygaśnie ostatniego dnia 
drugiego (2) miesiąca po zakończeniu ostatniego Roku Gazowego korzystania przez Użytkownika 
Systemu z usług przesyłania paliwa gazowego świadczonych przez GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z pkt. 3.5. 

7.3 W przypadku, gdy Użytkownik Systemu złożył zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji bankowej z 
terminem ważności upływającym wcześniej niż określono zgodnie z pkt. 7.2, Użytkownik Systemu będzie 
zobowiązany odnowić złożoną gwarancję bankową na czternaście (14) Dni Roboczych przed upływem jej 
terminu ważności, przedkładając do GAZ-SYSTEM S.A. dowód ustanowienia zabezpieczenia finansowego 
w formie zgodnej z wymogami Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A., na kwotę równą kwocie poprzedniej 
gwarancji bankowej.  

7.4 Linia Kredytowa Niewymagającą Zabezpieczenia ustalona zgodnie z pkt. 5 Regulaminu GAZ-SYSTEM 
S.A. 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.  

7.5 Jeśli w ramach corocznego przeglądu dokonywanego zgodnie z pkt. 7.4 ustalone zostanie, że rating 
kredytowy lub kapitał zakładowy Użytkownika Systemu uległ obniżeniu, dany Użytkownik Systemu, w celu 
spełnienia obowiązku określonego w pkt. 7.2, będzie zobowiązany dostarczyć do GAZ-SYSTEM S.A. 
właściwe dokumenty potwierdzające jego aktualny rating kredytowy lub wysokość kapitału zakładowego, 
wraz z dowodem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia finansowego. Dodatkowe zabezpieczenie 
finansowe zostanie ustanowione zgodnie z wymogami Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A..  

7.6 Od momentu rozpoczęcia przez GAZ-SYSTEM S.A. świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego 
zgodnie z pkt. 3.5, wysokość zabezpieczenia finansowego, do utrzymania którego jest zobowiązany 
Użytkownik Systemu, będzie obliczana na podstawie stawek opłat za świadczenie usług przesyłania, 
ustalonych zgodnie z obowiązującą Taryfą GAZ-SYSTEM S.A. W przypadku podwyższenia stawek opłat 
za świadczenie usług przesyłania, określonych w Taryfie GAZ-SYSTEM S.A., postanowienia pkt, 7.5 
stosuje się odpowiednio. 

7.7 GAZ-SYSTEM S.A. będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia finansowego w przypadku, gdy 
Użytkownik Systemu zwleka z zapłatą za usługi świadczone przez GAZ-SYSTEM S.A. na podstawie 
Warunkowego PP/PZ co najmniej jeden (1) miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 
pisemnego wyznaczenia przez GAZ-SYSTEM S.A. dodatkowego czternastodniowego terminu do zapłaty 
zaległych i bieżących należności. W przypadku skorzystania przez GAZ-SYSTEM S.A. z zabezpieczenia 
finansowego, Użytkownik Systemu będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia finansowego do 
pełnej kwoty określonej zgodnie z postanowieniami pkt. 7.2, 7.5 i 7.6.  

7.8 Z zastrzeżeniem ewentualnego podwyższenia wysokości zabezpieczenia finansowego zgodnie z pkt. 7.5 
lub 7.6, wysokość zabezpieczenia finansowego, do którego utrzymania będzie zobowiązany Użytkownik 
Systemu, zostanie obniżona 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. W przypadku, gdy Warunkowy PP/PZ 
został zawarty na czas krótszy niż sześć Lat Gazowych, całkowite zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po 
upływie ostatniego pełnego Roku Gazowego korzystania przez Użytkownika Systemu z usług przesyłania 
paliwa gazowego świadczonych przez GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z pkt. 3.5. 

7.9 Zabezpieczenie ustanowione w formie depozytu finansowego zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu tej 
kwoty o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Użytkownika Systemu. 

7.10 Ustanowienie zabezpieczenia finansowego zgodnie z pkt. 7.2 zwalnia Użytkownika Systemu z obowiązku 
złożenia zabezpieczenia finansowego określonego w Umowie Przesyłowej w zakresie zobowiązań 
finansowych wynikających z Warunkowego PP/PZ w okresie ważności złożonego zabezpieczenia 
finansowego. Po zwolnieniu zabezpieczenia finansowego w całości Użytkownikowi Systemu, zgodnie z 
pkt. 7.8, Użytkownik Systemu będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia finansowego na zasadach 
określonych w 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 
Wejścia/Wyjścia Baltic Pipe świadczonych na podstawie niniejszego Warunkowego PP/PZ z dowolnej 
przyczyny, w szczególności z powodu braku dostaw paliwa gazowego ze źródeł norweskich, braku 
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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. 

8.3 Użytkownik Systemu gwarantuje GAZ-SYSTEM S.A., że (i) nie wykona uprawnienia do wypowiedzenia 
umowy o świadczenie usług przesyłania zawartej z Energinet w wyniku Procedury Open Season 2017 
(dalej „Umowa Energinet”), oraz (ii) zrzeka się prawa do wypowiedzenia Umowy Energinet - przez czas 
obowiązywania niniejszego Warunkowego PP/PZ. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy 
Energinet, z powodu okoliczności określonych w pkt 8.1 lub pkt 16 Umowy Energinet, Użytkownik Systemu 
gwarantuje GAZ-SYSTEM S.A., iż ponownie nabędzie przepustowość (moc umowną) oferowaną przez 
Energinet, w punktach, w ilości (kWh/h) oraz na czas (ilość Lat Gazowych) pierwotnie określonych w 
zawartej przez Użytkownika Systemu Umowie Energinet. W przypadku naruszenia powyższych 
postanowień pkt 8.3, Użytkownik Systemu gwarantuje GAZ-SYSTEM S.A., iż dokona na jego rzecz zwrotu 
szkód i utraconych korzyści poniesionych przez Energinet w wyniku braku rezerwacji przepustowości.  

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 Wejścia/Wyjścia 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., pod warunkiem, że nabywca wstąpi w prawa i obowiązki 
Użytkownika Systemu określone w Warunkowym PP/PZ. 

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

10.1 Niniejszy Warunkowy PP/PZ został zawarty na czas określony, od dnia jego podpisania przez obie Strony, 
do upływu ostatniej Doby Gazowej w której GAZ-SYSTEM S.A. będzie świadczył usługi przesyłowe na 
rzecz Użytkownika Systemu, zgodnie z postanowieniami Warunkowego PP/PZ.  

10.2 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.  

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

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

 

 

Podpisy Stron 

 

 

GAZ-SYSTEM S.A.       Użytkownik Systemu 

 


