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Niniejszy dokument przedstawia dodatkowy regulamin Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. (zwanego dalej „GAZ-SYSTEM S.A.”) udziału w Open Season 2017 

organizowanym przez GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet w ramach Projektu Baltic Pipe. Dokument 

ten stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Open Season 2017, który ustanawia wspólne zasady 

obu OSP dotyczące przydziału Przepustowości OS 2017 udostępnionej w ramach Open Season 

2017. 

 

1. DEFINICJE 

1.1. O ile nie określono inaczej w Regulaminie Open Season 2017, terminy pisane w 

niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

1.1.1. „IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. ” oznacza Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i opublikowaną na 

stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. Regulamin GAZ-SYSTEM S.A. odnosi się do 

IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. w wersji zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją z dnia 

3 lutego 2016 r., znak DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP, lub do każdej następnej 

wersji IRiESP GAZ-SYSTEM S.A., która zastąpi lub zmieni wyżej wymienioną wersję 

IRiESP GAZ-SYSTEM S.A.; 

1.1.2. „Linia Kredytowa Niewymagaj ąca Zabezpieczenia”  oznacza linię kredytową 

Uczestnika, ustaloną przez GAZ-SYSTEM S.A. dla Uczestnika, na podstawie 

dokumentów złożonych przez Uczestnika, w celu określenia kwoty zabezpieczenia 

finansowego;  

1.1.3. „Oferta” oznacza Ofertę w Fazie 1 lub Ofertę w Fazie 2; 

1.1.4. „Polska Umowa przesyłowa w ramach OS 2017”  oznacza warunkową umowę 

przesyłową, której przedmiotem jest zapewnienie usług przesyłu gazu w Punkcie 

Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) lub Punkcie Wyjścia Baltic Pipe (PL->DK), 

umożliwiającą Uczestnikowi dostęp do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A., 

zawierającą warunki zawieszające powstanie obowiązku świadczenia usług 

przesyłania paliwa gazowego, która zostanie zawarta pomiędzy Uczestnikiem a GAZ-

SYSTEM S.A. w wyniku przydziału Przepustowości OS 2017 w ramach Open Season 

2017. Polska Umowa przesyłowa w ramach OS 2017 będzie miała postać 

warunkowego przydziału przepustowości i przydziału zdolności (PP/PZ), i będzie 

stanowiła załącznik do ramowej umowy przesyłowej; 

1.1.5. „Polski system”  oznacza system przesyłowy zlokalizowany w Polsce, będący 
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własnością i obsługiwany przez GAZ-SYSTEM S.A.;  

1.1.6. „Prawo Energetyczne”  oznacza ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

Energetyczne (Dz.U. z 2017, poz. 220, tekst jednolity) obowiązującą na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej;  

1.1.7. „Regulamin GAZ-SYSTEM S.A.” oznacza niniejszy dokument ustanawiający 

dodatkowy regulamin udziału w procedurze Open Season 2017 ustalony przez GAZ-

SYSTEM S.A.; 

1.1.8. „System Wymiany Informacji ” – oznacza system wykorzystywany przez GAZ-

SYSTEM S.A. do publikacji informacji na stronie internetowej www.gaz-system.pl 

oraz do wymiany informacji technicznych i handlowych pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. 

a uczestnikami rynku; 

1.1.9. „Taryfa GAZ-SYSTEM S.A”  oznacza Taryfę ustaloną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i opublikowaną na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. 

Regulamin GAZ-SYSTEM S.A. odnosi się do Taryfy GAZ-SYSTEM S.A. w wersji 

zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją z dnia 17 stycznia 2017r. znak DRG.DRG-

2.4212.59.2016JDo1, lub do każdej następnej wersji Taryfy GAZ-SYSTEM S.A., 

która zastąpi lub zmieni wyżej wymienioną wersję Taryfy GAZ-SYSTEM S.A.; 

1.1.10. „URE” oznacza Urząd Regulacji Energetyki.  

2. DOKUMENTY REGULUJĄCE OPEN SEASON 2017 

2.1. Niniejszy dokument, wraz z postanowieniami Regulaminu Open Season 2017, jak 

również warunki dotyczące świadczenia usług przesyłowych określone w IRiESP GAZ-

SYSTEM S.A. oraz Taryfie GAZ-SYSTEM S.A., regulują polską część Open Season 

2017. Regulamin Open Season 2017 wraz z załącznikami, m.in. niniejszym 

Regulaminem GAZ-SYSTEM S.A., zostały przygotowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 

oparciu o metody alokacji uregulowane w dokumencie „Projekt Baltic Pipe. Metody 

alokacji zdolności przesyłowych w ramach Open Season 2017”, zatwierdzone przez 

Prezesa URE decyzją z dnia 24 marca 2017r., nr DRR.WRG.7129.2.1.2017.AKI.  

2.2. Złożenie do GAZ-SYSTEM S.A. Oferty w Fazie 1 lub Oferty w Fazie 2 oznacza 

akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu Open Season 2017, 

Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A., obowiązującej IRiESP GAZ-SYSTEM S.A., 

obowiązującej Taryfy GAZ-SYSTEM S.A. oraz projekt Polskiej Umowy Przesyłowej w 

ramach OS 2017. W zakresie polskiej części Open Season 2017, we wszystkich 

kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Open Season 2017, zastosowanie mają 
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Regulamin GAZ-SYSTEM S.A. lub Załączniki do niego, w tym postanowienia 

obowiązujących wersji IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. oraz Taryfy GAZ-SYSTEM S.A. 

2.3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, GAZ-SYSTEM S.A. nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację lub wykorzystanie informacji 

zawartych w niniejszym dokumencie.  

2.4. Oprócz ram prawnych Open Season 2017, po stronie polskiej Open Season 2017 jest 

także oparty na postanowieniach pkt. 7.1.13 IRiESP GAZ-SYSTEM S.A.  

3. PROCEDURA REJESTRACJI 

3.1. W terminie rejestracji do Fazy 1 lub Fazy 2, wskazanym w harmonogramie Open 

Season 2017, opublikowanym przez GAZ-SYSTEM S.A. na stronie internetowej 

www.gaz-system.pl nie później niż na cztery (4) tygodnie przed upływem terminu 

rejestracji, podmioty zainteresowane udziałem w Open Season 2017 złożą do GAZ-

SYSTEM S.A. dokumenty niezbędne do rejestracji w GAZ-SYSTEM S.A. jako 

Uczestnik, w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, na adres korespondencyjny 

określony w ramach Open Season 2017, oraz prześlą skan dokumentów składanych 

zgodnie z pkt. 3.2 - 3.3 pocztą elektroniczną na adres: openseason@gaz-system.pl. 

Formularze rejestracyjne wraz z dokumentami składanymi zgodnie z pkt. 3.2- 3.3, 

nadane w placówce pocztowej na adres korespondencyjny określony w pkt 10 oraz 

pocztą elektroniczną po upływie terminu rejestracji wskazanego w harmonogramie 

Open Season 2017 zostaną odrzucone.  

3.2. W celu rejestracji w GAZ-SYSTEM S.A. jako Uczestnik należy złożyć do GAZ-SYSTEM 

S.A. prawidłowo wypełniony Formularz rejestracyjny, zgodny z wzorem opublikowanym 

przez GAZ-SYSTEM S.A. w ramach Open Season 2017 jako załącznik 4.C do 

Regulaminu Open Season 2017. Ponadto, wraz z Formularzem rejestracyjnym należy 

złożyć: 

3.2.1. dokumenty potwierdzające formę prawną działalności gospodarczej wnioskodawcy, 

w tym oryginał aktualnego odpisu z rejestru sądowego właściwego dla danego 

wnioskodawcy, wydane zgodnie z przepisami kraju siedziby wnioskodawcy, nie 

wcześniej niż na trzydzieści (30) dni przed terminem złożenia Formularza 

rejestracyjnego; 

3.2.2. w przypadku, gdy Formularz rejestracyjny nie jest podpisany przez organ statutowy 

wnioskodawcy zgodnie z powyższym dokumentem, oryginał lub poświadczoną 

notarialnie (z załączonym apostille w odpowiednich przypadkach) kopię 
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pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej Formularz rejestracyjny lub innego 

dokumentu potwierdzającego prawo osoby podpisującej Formularz rejestracyjny do 

reprezentowania wnioskodawcy, zawierającego upoważnienie do podpisania 

Formularza rejestracyjnego oraz wszystkich związanych z nim dokumentów w imieniu 

wnioskodawcy, 

3.2.3. dokument zawierający oznaczenie wysokości kapitału zakładowego wnioskodawcy, 

jeżeli informacja ta nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.2.1, 

3.2.4. dokumentację przedstawiającą wszystkie aktualne oceny zdolności kredytowej 

(rating) wnioskodawcy. 

3.3. Wnioskodawcy, którzy nie mają ramowej umowy przesyłowej zawartej z GAZ-SYSTEM 

S.A. wraz z Formularzem rejestracyjnym powinni złożyć do GAZ-SYSTEM S.A., w celu 

zawarcia ramowej umowy przesyłowej, oryginały lub kopie oryginałów następujących 

dokumentów i zaświadczeń, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy lub adwokata lub radcę prawnego: 

3.3.1. pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących 

wnioskodawcę do zawarcia w jego imieniu ramowej umowy przesyłowej z GAZ-

SYSTEM S.A., 

3.3.2. dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla celów 

podatku od towarów i usług dla wnioskodawcy mającego siedzibę na terytorium 

Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli informacja ta nie wynika z treści 

dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.2.1, 

3.3.3. wnioskodawca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

przedkłada dodatkowo zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, 

jeżeli informacja ta nie wynika z treści dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.2.1, 

3.3.4. wnioskodawca wykonujący działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

przedkłada promesę koncesji, odpis koncesji, decyzję o wyznaczeniu operatorem lub 

oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wnioskodawcy, że działalność prowadzona przez wnioskodawcę nie wymaga 

koncesji przewidzianej w Prawie Energetycznym, 

3.3.5. pełnomocnictwo dla osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy w toku 

procedury zawierania przydziału przepustowości lub przydziału zdolności po 

zakończeniu Open Season 2017 poprzez System Wymiany Informacji, 

3.3.6. wnioskodawca zamierzający po zakończeniu Open Season 2017 uczestniczyć w 

procedurze przydziału dostępnej przepustowości w trybie aukcji może przedłożyć 
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pełnomocnictwo dla osób, które będą reprezentować wnioskodawcę w toku aukcji na 

Platformie Aukcyjnej lub innej platformie internetowej wskazanej przez GAZ-SYSTEM 

S.A. zgodnie z formularzem opublikowanym na stronie internetowej GAZ-SYSTEM 

S.A.  

3.4. Wszystkie dokumenty składane do GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z pkt. 3.2 - 3.3 powinny 

zostać złożone w języku polskim. W przypadku dokumentów tłumaczonych należy 

dostarczyć tłumaczenie przysięgłe.  

3.5. GAZ-SYSTEM S.A. dokona rejestracji jedynie tych Uczestników, którzy posiadają 

ramową umowę przesyłową zawartą z GAZ-SYSTEM S.A. Złożenie Formularza 

rejestracyjnego wraz z wymaganymi załącznikami przez wnioskodawcę, który nie 

posiada ramowej umowy przesyłowej zawartej z GAZ-SYSTEM S.A., będzie 

równoznaczne ze złożeniem wniosku o zawarcie ramowej umowy przesyłowej w 

rozumieniu pkt. 6.2.1 IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. Wnioskodawcy, którzy w toku 

procedury rejestracji zawrą ramowe umowy przesyłowe, pod warunkiem spełnienia 

wymogów określonych w pkt. 3.1, 3.2 i 3.4, zostaną zarejestrowani jako Uczestnicy. 

3.6. W ciągu dwóch (2) Dni Roboczych od otrzymania Formularza rejestracyjnego, GAZ-

SYSTEM S.A. dokona oceny dokumentów złożonych przez wnioskodawcę pod kątem 

ich zgodności z postanowieniami pkt. 3.1 - 3.5. W przypadku, gdy Formularz 

rejestracyjny lub którykolwiek z dokumentów złożonych wraz z Formularzem 

rejestracyjnym jest niekompletny lub niepoprawny, GAZ-SYSTEM S.A. zwróci się do 

wnioskodawcy o uzupełnienie lub korektę tego dokumentu w ciągu trzech (3) Dni 

Roboczych.  

3.7. Jeżeli wnioskodawca, który złożył Formularz rejestracyjny, nie posiada ramowej umowy 

przesyłowej zawartej z GAZ-SYSTEM S.A., w ciągu jednego (1) Dnia Roboczego po 

otrzymaniu kompletnego i poprawnego Formularza rejestracyjnego, GAZ-SYSTEM 

S.A. prześle temu wnioskodawcy projekt ramowej umowy przesyłowej zgodny z wzorem 

opublikowanym w ramach Open Season 2017. Wnioskodawca zwróci do GAZ-

SYSTEM S.A. jednostronnie podpisaną ramową umowę przesyłową w ciągu czterech 

(4) Dni Roboczych w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, na adres 

korespondencyjny określony w pkt 10, oraz prześle skan oryginału jednostronnie 

podpisanej ramowej umowy przesyłowej pocztą elektroniczną na adres: 

openseason@gaz-system.pl. GAZ-SYSTEM S.A. prześle wnioskodawcy podpisaną 

umowę przesyłową listem poleconym w ciągu czterech (4) Dni Roboczych od daty 

doręczenia ramowej umowy przesyłowej podpisanej przez tego wnioskodawcę. 
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Postanowienia pkt 3.1 zd. drugie stosuje się odpowiednio.  

3.8. W przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę któregokolwiek z obowiązków 

wymienionych w pkt. 3.1 - 3.7, rejestracja wnioskodawcy nie zostanie dokonana. 

4. FAZA 1 OPEN SEASON 2017 

4.1. Złożenie Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji 

4.1.1. Przed upływem Ostatecznego Terminu dla Fazy 1 zainteresowany Uczestnik może 

złożyć Zamówienie w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji.  

4.1.2. Uczestnicy zainteresowani złożeniem Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji 

inwestycji powinni postępować zgodnie z poniższą procedurą:  

4.1.2.1. Wypełnić formularz Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji, 

wpisując dane firmy oraz wniosek o przydział Przepustowości OS 2017. 

Wypełniony formularz (oryginał), podpisany przez uprawnioną osobę (osoby), 

należy przesłać listem poleconym lub kurierem do GAZ-SYSTEM S.A. na 

adres korespondencyjny określony w pkt 10, nie później niż przed upływem 

Ostatecznego Terminu dla Fazy 1. Skan wypełnionego formularza należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: openseason@gaz-system.pl. 

4.1.2.2. W przypadku, gdy Zamówienie w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji 

nie zostało podpisane przez organ statutowy Uczestnika lub osobę 

umocowaną zgodnie z dokumentami złożonymi podczas procedury 

rejestracji, należy złożyć oryginał lub poświadczoną notarialnie (z 

załączonym apostille w odpowiednich przypadkach) kopię pełnomocnictwa 

udzielonego osobie podpisującej Zamówienie w sprawie zapewnienia 

realizacji inwestycji lub innego dokumentu potwierdzającego prawo osoby 

podpisującej Zamówienie w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji do 

reprezentowania Uczestnika, zawierającego upoważnienie do podpisania 

Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji w imieniu 

Uczestnika. 

4.1.3. Dla uniknięcia wątpliwości, jedynie Zamówienie w sprawie zapewnienia realizacji 

inwestycji złożone na formularzu opublikowanym przez GAZ-SYSTEM S.A. jako  

Załącznik nr 1 do Regulaminu Open Season 2017, wraz z odpowiednimi 

dokumentami określonymi w punkcie 4.1.2.2, będzie uznawane za ważne.  

4.1.4. GAZ-SYSTEM S.A. odrzuci Zamówienie w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji 

w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji: 
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4.1.4.1. zostanie ono złożone przed podmiot, który nie został zarejestrowany jako 

Uczestnik w GAZ-SYSTEM S.A.; 

4.1.4.2. nie spełni ono wymagań określonych w pkt. 4.1.2; 

4.1.4.3. Uczestnik nie złożył do Energinet Oferty w Fazie 1 na Przepustowość OS 

2017 jako przepustowość powiązaną odpowiedniego Punktu oferowanego 

przez Energinet w ramach OS 2017, analogiczną do ilości określonej w 

Zamówieniu w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji złożonym do GAZ-

SYSTEM S.A., albo taka Oferta w Fazie 1, złożona przez Uczestnika do 

Energinet, została odrzucona przez Energinet, z uwagi na niespełnienie 

wymogów określonych przez Energinet dla złożenia ważnej Oferty w Fazie 1 

Open Season 2017. 

4.1.5. Dokument określony w pkt. 4.1.2.2 powinien zostać złożony do GAZ-SYSTEM S.A. 

zgodnie z postanowieniami pkt. 3.4. 

4.1.6. Postanowienia pkt. 3.1 zdanie drugie, pkt. 3.6 i 3.8 mają zastosowanie odpowiednio 

do procesu składania i akceptacji Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji 

inwestycji.  

4.1.7. Przed upływem Ostatecznego Terminu dla Fazy 1 Uczestnik może zmienić lub 

wycofać swoją Ofertę w Fazie 1 złożoną do GAZ-SYSTEM S.A. poprzez złożenie 

nowego Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji zgodnie z 

powyższymi postanowieniami lub poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu Oferty 

w Fazie 1. W związku z tym, że każdy Uczestnik może złożyć do GAZ-SYSTEM S.A. 

tylko jedno Zamówienie w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji, nowe 

Zamówienie w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji zastąpi poprzednią wersję 

dokumentu, a jego poprzednia wersja nie będzie uwzględniana. Z tego względu 

każde Zamówienie w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji, które Uczestnik 

pragnie złożyć, zostanie wyrażone w nowym formularzu ofertowym, a nowy formularz 

ofertowy musi zostać wypełniony zgodnie z postanowieniami pkt 4.1. 

4.2. Ocena Zamówień w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji złożonych w Fazie 1 

Open Season 2017 

4.2.1. Niezwłocznie po upływie Ostatecznego Terminu dla Fazy 1, GAZ-SYSTEM S.A. 

dokona oceny Zamówień w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji złożonych w 

Fazie 1 Open Season 2017 i oceni, czy łączna ilość Przepustowości OS 2017, na 

którą zgłoszono zapotrzebowanie w Zamówieniach w sprawie zapewnienia realizacji 

inwestycji dla Punktu Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) jest wystarczająca do 
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kontynuowania Projektu Baltic Pipe w ramach Szybkiej Ścieżki Projektu, stosownie 

do poziomu określonego przez GAZ-SYSTEM S.A. w pkt. 4.2.3, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt. 4.2.4.   

4.2.2. W procesie oceny GAZ-SYSTEM S.A. uwzględni jedynie Oferty w Fazie 1 dla Punktu 

Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) zaakceptowane przez GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet. 

4.2.3. W celu uznania przez GAZ-SYSTEM S.A., że łączna ilość Przepustowości OS 2017 

Punktu Wejścia Baltic Pipe (DK->PL), na którą zgłoszono zapotrzebowanie w 

Zamówieniach w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji, jest wystarczająca do 

kontynuowania Projektu Baltic Pipe w ramach Szybkiej Ścieżki Projektu, łączna ilość 

Przepustowości OS 2017 zamówionej w Punkcie Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) 

powinna być co najmniej równa 10,058,250 kWh/h dla każdego Roku Gazowego 

udostępnianego w ramach Open Season 2017.  

4.2.4. Jeżeli poziom określony zgodnie z punktem 4.2.3 zostanie osiągnięty, GAZ-SYSTEM 

S.A. oceni, że łączna ilość Przepustowości OS 2017 Punktu Wejścia Baltic Pipe (DK-

>PL), na którą zgłoszono zapotrzebowanie w Zamówieniach w sprawie zapewnienia 

realizacji inwestycji, jest wystarczająca do kontynuowania Projektu Baltic Pipe w 

ramach Szybkiej Ścieżki Projektu przez GAZ-SYSTEM S.A., z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 4.2.5. Jeżeli całkowity poziom Przepustowości OS 2017 

wnioskowanej w Ofertach w Fazie 1 dla Punktu Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) będzie 

poniżej 10,058,250 kWh/h w którymkolwiek z 15 Lat Gazowych, GAZ-SYSTEM S.A. 

może, według własnego uznania, podjąć decyzję o realizacji Szybkiej Ścieżki 

Projektu, po przeprowadzeniu dalszych analiz co do wykonalności Projektu Baltic 

Pipe na podstawie uzyskanych Ofert w Fazie 1 oraz rozmowach z Energinet, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt 4.2.5.  

4.2.5. Szybka Ścieżka Projektu będzie realizowana wyłącznie, jeżeli w ocenie obu OSP 

łączna ilość przepustowości udostępnionej w ramach Open Season 2017, na którą 

zgłoszono zapotrzebowanie w Ofertach w Fazie 1 zaakceptowanych przez obu OSP, 

jest wystarczająca do kontynuowania Projektu Baltic Pipe w ramach Szybkiej Ścieżki 

Projektu. 

4.2.6. W przypadku podjęcia przez obu OSP decyzji, że Projekt Baltic Pipe nie będzie 

realizowany w ramach Szybkiej Ścieżki Projektu, GAZ-SYSTEM S.A. będzie 

uprawniony do podjęcia działań określonych w Regulaminie OS 2017, w tym do 

dostosowania projektu Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach OS 2017 do 

zmienionego harmonogramu realizacji Projektu Baltic Pipe, w szczególności poprzez 

zmianę warunków zawieszających powstanie obowiązku świadczenia usług 
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przesyłania paliwa gazowego. 

5. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

5.1. W ramach Open Season 2017, w celu złożenia skutecznej Oferty w Fazie 2, GAZ-

SYSTEM S.A będzie wymagać od Uczestników ustanowienia i utrzymania 

zabezpieczenia finansowego, w formie i wysokości ustalonej zgodnie z 

postanowieniami pkt 5. 

5.2. Po otrzymaniu Formularza rejestracyjnego GAZ-SYSTEM S.A. ustali dla Uczestnika 

Linię Kredytową Niewymagającą Zabezpieczenia. Linia Kredytowa Niewymagającą 

Zabezpieczenia będzie służyła do określenia, czy Uczestnik będzie zobowiązany do 

złożenia zabezpieczenia finansowego w związku ze swoją Ofertą w Fazie 2, zgodnie z 

pkt. 6.1.2.1. 

5.3. W ciągu pięciu (5) Dni Roboczych od daty zatwierdzenia rejestracji Uczestnika zostanie 

on powiadomiony o decyzji podjętej przez GAZ-SYSTEM S.A dotyczącej wysokości 

Linii Kredytowej Niewymagającej Zabezpieczenia Uczestnika. Linia Kredytowa 

Niewymagająca Zabezpieczenia zostanie ustalona jako równowartość: 

5.3.1. dziesięciu procent (10%) kapitału zakładowego Uczestnika, pod warunkiem, że 

Uczestnikowi przyznano rating kredytowy AAA lub podobny (najwyższy rating 

przyznawany przez odpowiednią agencję ratingową),  

5.3.2. siedmiu i pół procent (7.5%) kapitału zakładowego Uczestnika, pod warunkiem, że 

Uczestnikowi przyznano rating kredytowy AA lub podobny (drugi w kolejności 

najwyższy rating przyznawany przez odpowiednią agencję ratingową), 

5.3.3. pięciu procent (5%) kapitału zakładowego Uczestnika, pod warunkiem, że 

Uczestnikowi przyznano rating kredytowy A lub podobny (trzeci w kolejności 

najwyższy rating przyznawany przez odpowiednią agencję ratingową), 

5.3.4. dwóch i pół procent (2,5%) kapitału zakładowego Uczestnika, pod warunkiem, że 

Uczestnikowi przyznano rating kredytowy BBB+ lub podobny (czwarty w kolejności 

najwyższy rating przyznawany przez odpowiednią agencję ratingową), 

5.3.5. nie zostanie ustalona dla Uczestników o niższym ratingu kredytowym lub bez ratingu. 

5.4. Linia Kredytowa Niewymagająca Zabezpieczenia będzie ustalana przez GAZ-SYSTEM 

S.A. na podstawie kapitału zakładowego Uczestnika określonego przez GAZ-SYSTEM 

S.A. oraz ratingu kredytowego Uczestnika przyznanego przez agencję Moody's, 

Standard & Poor's lub Fitch zgodnie z powyższymi postanowieniami. W przypadku 
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otrzymania przez Uczestnika ratingu z więcej niż jednej agencji ratingowej, do ustalenia 

Linii Kredytowej Niewymagającej Zabezpieczenia wykorzystany zostanie rating 

najniższy. 

5.5. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania GAZ-SYSTEM S.A. o przyznaniu 

Uczestnikowi nowego ratingu kredytowego. Taki nowy rating kredytowy może 

spowodować dokonanie przez GAZ-SYSTEM S.A. korekty Linii Kredytowej 

Niewymagającej Zabezpieczenia. 

5.6. W przypadku, gdy oczekiwana należność za korzystanie z Przepustowości OS 2017 w 

Punkcie Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) w ciągu Roku Gazowego, w którym Uczestnik 

wniósł o największą ilość tej Przepustowości OS 2017, zgodnie z Ofertą w Fazie 2, jaką 

Uczestnik zamierza złożyć do GAZ-SYSTEM S.A., przewyższy Linię Kredytową 

Niewymagającą Zabezpieczenia ustaloną dla danego Uczestnika, Uczestnik ten będzie 

zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia finansowego, na kwotę ustaloną zgodnie 

z pkt. 5.7, w formie gwarancji bankowej złożonej zgodnie z pkt. 5.8 lub depozytu 

gotówkowego złożonego zgodnie z pkt. 5.9. W przypadku, gdy Oferta w Fazie 2 danego 

Uczestnika będzie dotyczyć wyłącznie Przepustowości OS 2017 dla Punktu Wyjścia 

Baltic Pipe (PL->DK), albo, na podstawie Oferty w Fazie 2, jaką Uczestnik zamierza 

złożyć do GAZ-SYSTEM S.A., oczekiwana należność za korzystanie z Przepustowości 

OS 2017 w Punkcie Wyjścia Baltic Pipe (PL->DK) w którymkolwiek Roku Gazowym 

będzie wyższa, niż należność określona zgodnie ze zdaniem poprzednim, obowiązek 

ustanowienia przez Uczestnika zabezpieczenia finansowego będzie ustalany na 

podstawie oczekiwanej należności za korzystanie z Przepustowości OS 2017 w 

Punkcie Wyjścia Baltic Pipe (PL->DK) w ciągu Roku Gazowego, w którym Uczestnik 

wniósł o największą ilość tej Przepustowości OS 2017. 

5.7. Kwota zabezpieczenia, które Uczestnik powinien ustanowić, będzie równa różnicy 

pomiędzy (i) przewidywaną opłatą, którą Uczestnik będzie zobowiązany do uiszczenia 

na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. za korzystanie z Przepustowości OS 2017 w Punkcie 

Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) w ciągu Roku Gazowego, dla którego Uczestnik w Ofercie 

w Fazie 2 zgłosi zapotrzebowanie na największą ilość Przepustowości OS 2017, a (ii) 

Linią Kredytową Niewymagającą Zabezpieczenia Uczestnika, z zastrzeżeniem 

odpowiedniego zastosowania postanowień pkt. 5.6 zd. 2. Opłata za Przepustowość OS 

2017 zostanie obliczona na podstawie orientacyjnych kosztów przesyłu ogłoszonych 

przez GAZ-SYSTEM S.A. w ramach Pakietu informacyjnego nr 2 opublikowanego przez 

GAZ-SYSTEM S.A. wraz z rozpoczęciem Fazy 2 OS 2017. 
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5.8. Zabezpieczenie finansowe może być ustanowione w formie nieodwołalnej, 

nieprzenaszalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze żądanie 

GAZ-SYSTEM S.A., wystawionej przez bank o aktualnym ratingu uzyskanym z agencji 

ratingowej (minimalny akceptowalny poziom to Baa2 w przypadku agencji Moody's, 

BBB – Standard & Poor's, BBB – Fitch), której treść została zaakceptowana przez GAZ-

SYSTEM S.A. W przypadku, gdy dany bank otrzymał ratingi z więcej niż jednej agencji 

ratingowej, zastosowanie będzie miał rating najniższy. Gwarancja bankowa będzie 

podlegać przepisom prawa polskiego. Jeżeli gwarancja nie została wystawiona w 

języku polskim, powinna zostać złożona do GAZ-SYSTEM S.A. wraz z tłumaczeniem 

przysięgłym na język polski. Data wygaśnięcia gwarancji bankowej powinna przypadać 

na ostatni dzień drugiego (2) miesiąca po zakończeniu szóstego Roku Gazowego, w 

którym Uczestnik chciałby korzystać z usług przesyłowych świadczonych przez GAZ-

SYSTEM S.A. w Punkcie ustalonym zgodnie z postanowieniami pkt. 5.6. W przypadku, 

gdy Oferta w Fazie 2 danego Uczestnika obejmuje krótszy okres świadczenia usług 

przesyłania niż sześć Lat Gazowych, data wygaśnięcia gwarancji bankowej powinna 

przypadać na ostatni dzień drugiego (2) miesiąca po zakończeniu ostatniego Roku 

Gazowego, w którym Uczestnik chciałby korzystać z usług przesyłowych świadczonych 

przez GAZ-SYSTEM S.A. w Punkcie ustalonym zgodnie z postanowieniami pkt. 5.6. 

GAZ-SYSTEM S.A. może przyjąć zabezpieczenie finansowe ważne przez okres nie 

krótszy niż jeden rok, pod warunkiem, że zabezpieczenie to zostanie odnowione na 

okres co najmniej kolejnego roku, na czternaście (14) Dni Roboczych przed upływem 

jego ważności, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5. 

5.9. W przypadku złożenia zabezpieczenia finansowego w gotówce, należy je wpłacić w 

PLN na następujący nr rachunku bankowego GAZ-SYSTEM S.A.: 

94114019770000580301001031, i zatytułować jako „Open Season 2017”.  

5.10. Oferty w Fazie 2 złożone bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego nie będą 

podlegały analizie w ramach Open Season 2017. 

5.11. GAZ-SYSTEM S.A. będzie uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia finansowego 

(złożonego w gotówce lub w formie gwarancji bankowej) w następujących sytuacjach:  

5.11.1. jako potrącenie kary umownej, którą Uczestnik ma obowiązek zapłacić zgodnie z 

postanowieniami pkt 6.1.7; lub 

5.11.2. jeżeli Uczestnik nie zawrze Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach OS 2017 zgodnie 

z pkt. 6.2.6, 

5.11.3. zgodnie z postanowieniami Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach OS 2017. 
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5.12. W przypadku skorzystania przez GAZ-SYSTEM S.A. z zabezpieczenia finansowego, 

Uczestnik będzie zobowiązany do jego uzupełnienia. 

5.13. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni w następujących 

przypadkach:  

5.13.1. GAZ-SYSTEM S.A. zakończy Open Season 2017 bez zawarcia Polskich Umów 

Przesyłowych w ramach OS 2017,  

5.13.2. w wyniku Open Season 2017 Uczestnikowi nie zostanie przyznana przez GAZ-

SYSTEM S.A. Przepustowość OS 2017, 

5.13.3. zgodnie z postanowieniami Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach OS 2017. 

5.14. Zabezpieczenie ustanowione w formie depozytu gotówkowego 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 Uczestnika. 

5.15. Szczegółowe postanowienia dotyczące obowiązków związanych z zapewnieniem 

zabezpieczenia finansowego po zawarciu Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach OS 

2017 zostały zawarte w Polskiej Umowie Przesyłowej w ramach OS 2017. 

6. FAZA 2 OPEN SEASON 2017 

6.1. Złożenie Oferty w ramach Fazy 2 

6.1.1. Przed upływem Ostatecznego Terminu dla Fazy 2 Uczestnicy zainteresowani 

udziałem w Fazie 2 Open Season 2017 powinni wypełnić formularz Oferty w Fazie 2, 

wpisując dane firmy oraz wniosek o przydział Przepustowości OS 2017. Wypełniony 

formularz Oferty w Fazie 2 (oryginał), podpisany przez umocowaną osobę (osoby), 

należy przesłać listem poleconym lub kurierem do GAZ-SYSTEM S.A. na adres 

korespondencyjny określony w pkt 10 nie później niż przed upływem Ostatecznego 

Terminu dla Fazy 2. Skan wypełnionego formularza należy przesłać pocztą 

elektroniczną na adres: openseason@gaz-system.pl. 

6.1.2. Do Oferty w Fazie 2 składanej do GAZ-SYSTEM S.A. należy załączyć: 

6.1.2.1. dowód ustanowienia zabezpieczenia finansowego zgodnie z wymogami 

określonymi przez GAZ-SYSTEM S.A. w pkt. 5, jeżeli jest to wymagane;  

6.1.2.2. w przypadku, gdy Oferta w Fazie 2 składana do GAZ-SYSTEM S.A. nie 

została podpisana przez organ statutowy Uczestnika lub osobę umocowaną 

zgodnie z dokumentami złożonymi podczas procedury rejestracji, należy 
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złożyć oryginał lub poświadczoną notarialnie (z załączonym apostille w 

odpowiednich przypadkach) kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie 

podpisującej Ofertę w Fazie 2 do reprezentowania wnioskodawcy, 

zawierającego upoważnienie do jej podpisania w imieniu Uczestnika.  

6.1.3. Dla uniknięcia wątpliwości, jedynie Oferty w Fazie 2 złożone na formularzu 

stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Open Season 2017, wraz z odpowiednimi 

dokumentami określonymi w punkcie 6.1.2 będą uznawane za ważne. 

6.1.4. Oferty w Fazie 2 składane do GAZ-SYSTEM S.A. wraz z załączonymi do nich 

dokumentami, jeśli takie są wymagane, powinny zostać złożone zgodnie z 

postanowieniami pkt. 3.4. 

6.1.5. Postanowienia pkt. 3.1 zd. drugie, pkt. 3.6, pkt. 3.8 oraz pkt. 4.1.7 mają odpowiednie 

zastosowanie do procesu składania i akceptacji przez GAZ-SYSTEM S.A. Ofert w 

Fazie 2.  

6.1.6. GAZ-SYSTEM S.A. odrzuci Ofertę w Fazie 2 w przypadku wystąpienia jednej z 

poniższych sytuacji: 

6.1.6.1. zostanie ona złożona przed podmiot, który nie został zarejestrowany jako 

Uczestnik w GAZ-SYSTEM S.A.; 

6.1.6.2. nie spełni ona wymagań określonych w pkt. 6.1.2 - 6.1.5 powyżej; 

6.1.6.3. Uczestnik nie złożył do Energinet Oferty w Fazie 2 na Przepustowość OS 

2017 jako przepustowość powiązaną odpowiedniego Punktu oferowanego 

przez Energinet w ramach OS 2017, analogiczną do ilości określonej w 

Ofercie w Fazie 2 złożonej do GAZ-SYSTEM S.A., albo taka Oferta w Fazie 

2, złożona przez Uczestnika do Energinet, została odrzucona przez 

Energinet, z uwagi na niespełnienie wymogów określonych przez Energinet 

dla złożenia ważnej Oferty w Fazie 2. 

6.1.7. W przypadku ogłoszenia przez obu OSP, że poziom Zamówień w sprawie 

zapewnienia realizacji inwestycji złożonych i zaakceptowanych w Fazie 1 Open 

Season 2017 jest wystarczający do kontynuowania Projektu Baltic Pipe w ramach 

Szybkiej Ścieżki Projektu, wówczas Uczestnik, który nie złoży Oferty w Fazie 2 

obejmującej ilość Przepustowości OS 2017 równą lub wyższą ilości ujętej w Ofercie 

w Fazie 1 tego Uczestnika, zgodnej z wymogami określonymi w niniejszym 

Regulaminie GAZ-SYSTEM S.A., będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na 

rzecz GAZ-SYSTEM S.A. w wysokości 100.000,00 PLN (stu tysięcy złotych).   

6.1.8. Przydział Przepustowości OS 2017 zostanie przeprowadzony przez GAZ-SYSTEM 
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S.A. zgodnie z postanowieniami Regulaminu Open Season 2017, na rzecz Ofert w 

Fazie 2 zaakceptowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet. 

6.2. Zawieranie Polskich Umów Przesyłowych w ramach OS 2017 

6.2.1. Zawarcie Polskich Umów Przesyłowych w ramach OS 2017 uwzględniających wyniki 

procesu przydziału Przepustowości w ramach Fazy 2 Open Season 2017 przekazane 

Uczestnikom, będzie zależne od wyników procedur określonych w pkt. 6.2.2 oraz 

wyniku testu ekonomicznego przeprowadzonego przez Energinet na zasadach 

określonych w Regulaminie Open Season 2017.  

6.2.2. Przed zawarciem Polskich Umów Przesyłowych w ramach OS 2017, 

uwzględniających wyniki procesu przydziału Przepustowości OS 2017 w ramach 

Fazy 2 Open Season 2017 przekazane Uczestnikom, GAZ-SYSTEM S.A., z pełnym 

poszanowaniem zasad dostępu strony trzeciej do sieci przesyłowej określonych w 

przepisach Prawa Energetycznego oraz zasad alokacji zdolności przesyłowych 

wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 

z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu 

ziemnego i uchylającego rozporządzenie nr 1775/2005/WE, w szczególności zasady 

równego traktowania Uczestników, przeprowadzi następujące procedury: 

6.2.2.1. Test Ekonomiczny, który zostanie przeprowadzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące Testu 

Ekonomicznego zostaną opublikowane w ramach Pakietu informacyjnego nr 

2, oraz 

6.2.2.2. wewnętrzną procedurę uzyskania zgód korporacyjnych na zawarcie przez 

GAZ-SYSTEM S.A.  Polskich Umów Przesyłowych w ramach OS 2017, 

których przedmiotem będzie przesył gazu, z Uczestnikami, na rzecz których 

ma zostać przydzielona Przepustowość OS 2017 w wyniku Open Season 

2017.  

Procedury te zostaną przeprowadzone w terminach umożliwiających zawarcie 

Polskich Umów Przesyłowych w ramach OS 2017 zgodnie z ramami czasowymi 

określonymi w Regulaminie OS 2017.  

6.2.3. GAZ-SYSTEM S.A. powiadomi Uczestników o wynikach procedur przeprowadzonych 

zgodnie z pkt. 6.2.2, przekazując informację, o której mowa w pkt. 6.2.4 albo 6.2.5. 

6.2.4. Jeżeli zarówno Energinet, jak i GAZ-SYSTEM S.A. uzyskają pozytywny wynik Testu 

Ekonomicznego przeprowadzonego w ramach Open Season 2017, a ponadto GAZ-

SYSTEM S.A. uzyska niezbędne zgody korporacyjne zgodnie z pkt. 6.2.2.2, GAZ-
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SYSTEM S.A. potwierdzi przydział Przepustowości OS 2017 na rzecz 

poszczególnych Uczestników, zgodnie z wynikami procesu przydziału 

Przepustowości OS 2017 w ramach Fazy 2 Open Season 2017 przekazanymi 

uprzednio Uczestnikom, z zastrzeżeniem ich ewentualnych zmian zgodnie z 

Regulaminem Open Season 2017, oraz przekaże tym Uczestnikom projekty Polskiej 

Umowy Przesyłowej w ramach Open Season 2017, zgodnie z wzorem 

opublikowanym przez GAZ-SYSTEM S.A. przed rozpoczęciem Fazy 1 Open Season 

2017, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych przez GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z 

postanowieniami pkt. 4.2.6.  

6.2.5. W przypadku uzyskania przez GAZ-SYSTEM S.A. lub Energinet negatywnego 

wyniku Testu Ekonomicznego, lub nieudzielenia zgód korporacyjnych zgodnie z pkt. 

6.2.2.2, polska część Open Season 2017 zostanie anulowana bez przydziału 

Przepustowości na rzecz Uczestników. W takim przypadku Uczestnicy nie będą 

dłużej związani swoimi Ofertami złożonymi GAZ-SYSTEM S.A., a GAZ-SYSTEM S.A. 

nie będzie zobowiązany do zawarcia Polskich Umów Przesyłowych w ramach OS 

2017.  

6.2.6. Każdy Uczestnik, który otrzymał od GAZ-SYSTEM S.A. projekt Polskiej Umowy 

Przesyłowej w ramach OS 2017 zgodnie z pkt. 6.2.4, będzie miał obowiązek złożyć 

do GAZ-SYSTEM S.A. podpisany projekt Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach OS 

2017 w ciągu dziesięciu (10) Dni Roboczych od daty otrzymania takiego projektu. 

GAZ-SYSTEM S.A. prześle Uczestnikowi podpisaną Polską Umowę Przesyłową w 

ramach OS 2017 w ciągu dziesięciu (10) Dni Roboczych od daty doręczenia GAZ-

SYSTEM S.A. projektu Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach OS 2017 podpisanej 

przez Uczestnika. Terminy wskazane w niniejszym punkcie zostaną uznane za 

spełnione, jeżeli przed ich upływem projekt Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach 

OS 2017 lub Polska Umowa Przesyłowa w ramach OS 2017 zostaną nadane w 

placówce pocztowej na adres korespondencyjny określony w pkt. 10. 

7. TARYFY 

7.1. System taryfowy w Polsce opiera się na przepisach Prawa Energetycznego oraz 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami 

gazowymi.  

7.2. GAZ-SYSTEM S.A. będzie naliczał opłaty za usługi przesyłania gazu świadczone na 

podstawie Polskich Umów Przesyłowych w ramach OS 2017 zawartych z Uczestnikami, 
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którym została przydzielona Przepustowość OS 2017, zgodnie z Taryfą GAZ-SYSTEM 

S.A. oraz IRiESP GAZ-SYSTEM S.A. obowiązującymi w danym czasie zgodnie z 

decyzją Prezesa URE. 

7.3. Stawki taryfowe obliczane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami 

prawa. 

7.4. Uczestnika powiadamia się wyraźnie o fakcie, że ostateczne stawki taryfy za 

Przepustowość OS 2017 nie zostaną określone do momentu rozpoczęcia świadczenia 

usług przesyłowych na rzecz Uczestnika zgodnie z Polską Umową przesyłową w 

ramach OS 2017. 

7.5. W ramach każdej Fazy OS 2017, GAZ-SYSTEM S.A. opublikuje pakiet niewiążących 

informacji dotyczących Projektu Baltic Pipe, między innymi orientacyjne koszty przesyłu 

infrastrukturą przesyłową Baltic Pipe. 

7.6. Takie pakiety informacji mają na celu przedstawienie Uczestnikom niewiążących 

informacji, aby pomóc im w procesie podejmowania decyzji i umożliwić im dokładniejszą 

analizę kosztów przesyłu, kosztów budowy i ryzyk związanych z realizacją Projektu 

Baltic Pipe. 

7.7. Dane przedstawiane przez GAZ-SYSTEM S.A. w pakietach informacyjnych 

opublikowanych w ramach Open Season 2017 powinny być wykorzystywane jedynie 

jako wstępne sygnały skierowane do użytkowników sieci. GAZ-SYSTEM S.A. 

zachowuje prawo do opracowywania i publikowania taryf niezależnie od danych 

zawartych w pakietach informacyjnych. 

8. PRAWO WŁAŚCIWE, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

8.1. Wszystkie kwestie wynikłe pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. a Uczestnikiem w ramach z 

Open Season 2017 regulowane będą zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Do 

wszystkich kwestii nieuregulowanych w Regulaminie Open Season 2017 zastosowanie 

mają postanowienia IRIESP GAZ-SYSTEM S.A. lub Taryfy GAZ-SYSTEM S.A. 

Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a GAZ-SYSTEM S.A. wynikające z Regulaminu 

OS 2017 lub Regulaminu GAZ-SYSTEM S.A. lub z nim związane będą rozstrzygane 

ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia 

postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.  

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
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9.1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, anulowanie przez 

GAZ-SYSTEM S.A polskiej części Open Season 2017 w sytuacji, o której mowa w pkt. 

6.2.5 lub w sytuacji określonej w pkt. 9.7 Regulaminu Open Season, nie powoduje 

jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie GAZ-SYSTEM S.A. ani nie uprawnia 

Uczestników do dochodzenia kar od GAZ-SYSTEM S.A. ani ubiegania się o inną formę 

rekompensaty prawnej z tytułu braku zawarcia Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach 

OS 2017. 

9.2. Wszelkie koszty poniesione przez Uczestnika w związku z udziałem w Open Season 

2017 zostaną pokryte przez Uczestnika i nie będą dochodzone od GAZ-SYSTEM S.A.  

9.3. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulamin GAZ-SYSTEM S.A. jest mowa o 

dostarczeniu dokumentów lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, taki 

dokument lub informacja uznawane są za doręczone po ich wprowadzeniu do środków 

komunikacji elektronicznej w taki sposób, że odbiorca jest w stanie zapoznać się z ich 

treścią. 

9.4. GAZ-SYSTEM S.A. oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za usługi przesyłu i 

prawidłowe funkcjonowanie Polskiego systemu. GAZ-SYSTEM S.A. nie ponosi 

odpowiedzialności za infrastrukturę, która nie jest jego własnością. 

9.5. Niniejszy Regulamin GAZ-SYSTEM S.A. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 

Kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami). 

9.6. Uczestnik ani GAZ-SYSTEM S.A. nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za 

straty poniesione w związku z Open Season 2017, o ile dana strona nie poniosła straty 

w wyniku winy umyślnej drugiej strony. 

9.7. GAZ-SYSTEM S.A., w porozumieniu z Energinet, może unieważnić Open Season 2017 

z ważnych powodów w dowolnym czasie. GAZ-SYSTEM S.A. poinformuje Uczestników 

i Prezesa URE o anulowaniu Open Season 2017 i określi powody takiego 

unieważnienia oraz, w odpowiednim przypadku, spodziewany termin ponownego 

przeprowadzenia Open Season 2017.  

9.8. GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu 

Open Season 2017, w szczególności przed upływem Ostatecznego Terminu dla Fazy 

2, zgodnie z Regulaminem OS 2017, lub gdy zmiany te są konieczne w celu 

zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wynikają z nakazu 

krajowych organów regulacyjnych bądź innych organów publicznych. Takie zmiany i 
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uzupełnienia zostaną opublikowane na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A., po 

uprzednim uzyskaniu zgód odpowiednich organów, jeżeli jest to konieczne. 

9.9. Nowe wersje lub zmiany IRIESP GAZ-SYSTEM S.A lub Taryfy GAZ-SYSTEM S.A., 

zatwierdzone przez Prezesa URE, nie stanowią zmiany Regulaminu Open Season 

2017 i wchodzą w życie zgodnie z terminem określonym w danym dokumencie. 

9.10. Niniejszy Regulamin GAZ-SYSTEM S.A. sporządzono w angielskiej i polskiej wersji 

językowej. Wersja angielska jest niewiążącym prawnie tłumaczeniem. W zamierzeniu 

nie powinny występować rozbieżności między tymi dwiema wersjami, jednak w 

przypadku stwierdzenia rozbieżności między ich treścią, rozstrzygająca będzie wiążąca 

prawnie wersja polska. 

9.11. Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu OS 2017: 

9.11.1. Załącznik nr 4.A – IRiESP GAZ-SYSTEM S.A., 

9.11.2. Załącznik nr 4.B – Taryfa GAZ-SYSTEM S.A., 

9.11.3. Załącznik nr 4.C – Formularz rejestracyjny, 

9.11.4. Załącznik nr 4.D – Ramowa umowa przesyłowa 2015r.,  

9.11.5. Załącznik nr 4.E – wzór Polskiej Umowy Przesyłowej w ramach OS 2017. 

10. DANE KONTAKTOWE 

10.1. Dokumenty i korespondencja złożone do GAZ-SYSTEM S.A. w formie pisemnej winny 

zostać dostarczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ”Open Season 2017” na 

poniższy adres: 

 

Operator Gazoci ągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Sekretariat Pionu Rynku Gazu 

ul. Mszczonowska 4 

02-337 Warszawa 

Do wiadomości: Adam Marzecki/Agnieszka Ozga 

 


