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Załącznik nr 5 do Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu 
Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja 
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zawarty w dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy:  

 

 

 

……………. z siedzibą w ……………………………, wpisaną do 
…………………………………………….. pod numerem ………………………. prowadzonego 
przez ………………………………… ………………………………………., 
NIP: ……………………; REGON: ………………, o kapitale zakładowym wynoszącym 
…………….zł i kapitale wpłaconym wynoszącym………………., 

reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej Zleceniodawcą Usługi Przesyłania lub „ZUP” 

 

a 

 

Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000264771 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 527-243-20-41; REGON: 015716698, o 

kapitale zakładowym wynoszącym 3 771 990 842 zł opłaconym w całości,  

reprezentowaną przez: 

 

1. ……………….. 

2. ……………………………… 

 

zwaną dalej „Operatorem Systemu Przesyłowego”, „OSP” lub „GAZ-SYSTEM” 

 

łącznie zwane dalej Stronami 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa przesyłowa Strona 3 z 10 

Zważywszy, że: 

1. OSP, wspólnie ze słowackim operatorem systemu przesyłowego, spółką EUSTREAM 
A.S. (dalej: „EUSTREAM”) rozważają budowę nowego dwukierunkowego gazociągu 
stanowiącego połączenie między systemami przesyłowymi Rzeczypospolitej Polski i 
Słowacji, tj. od Węzła Strachocina w Polsce, do Tłoczni Veľké Kapušany, wraz z 
infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. Tłocznią Strachocina oraz gazociągami: 
Pogórska Wola – Tworzeń, Tworóg – Tworzeń oraz Strachocina – Pogórska Wola 
(dalej: „Połączenie Międzysystemowe Polska-Słowacja”), w celu zapewnienia 
technicznej przepustowości między słowackim oraz polskim systemem przesyłowym; 

2. jednym z warunków podjęcia pozytywnej ostatecznej decyzji inwestycyjnej oraz 
wybudowania Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja jest zarezerwowanie 
przez użytkowników systemu takiej ilości powiązanej przepustowości punktu 
połączenia międzysystemowego łączącego polską i słowacką część Połączenia 
Międzysystemowego Polska – Słowacja (dalej: „Punktu Wejścia/Wyjścia Polska – 
Słowacja”), która będzie uzasadniała poniesienie przez OSP oraz EUSTREAM 
wysokich kosztów budowy nowej infrastruktury przesyłowej; 

3. Warunkowy PP/PZ zostaje zawarty w ramach przeprowadzonej wspólnie przez OSP i 
EUSTREAM Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska-
Słowacja, w toku której, na rzecz uczestnika procedury, w wyniku złożonego 
zamówienia, została przydzielona powiązana przepustowość Punktu Wejścia/Wyjścia 
Polska-Słowacja; 

4. dnia ....... Strony zawarły umowę przesyłową nr ................. (dalej: "Umowa 
przesyłowa"); 

5. Strony postanowiły zawrzeć Warunkowy PP/PZ mając na uwadze, iż na podstawie 
zobowiązań ZUP wynikających z Warunkowego PP/PZ, OSP dokona analizy 
finansowej przedsięwzięcia oraz podejmie decyzję o budowie Połączenia 
Międzysystemowego Polska-Słowacja; 

6. z uwagi na znaczne koszty realizacji Połączenia Międzysystemowego Polska-
Słowacja, celem Warunkowego PP/PZ jest zapewnienie częściowego pokrycia 
kosztów realizacji Połączenia Międzysystemowego Polska – Słowacja z opłat 
przesyłowych uiszczanych przez ZUP w zamian za usługi przesyłania paliwa 
gazowego świadczone przez OSP w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja. 
Strony są świadome, iż OSP w przypadku nienależytego wykonania przez ZUP 
Warunkowego PP/PZ może domagać się zwrotu wydatków poniesionych w celu 
realizacji Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja; 

7. rozpoczęcie świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego nastąpi wybudowaniu i 
oddaniu do użytkowania Połączenia Międzysystemowego Polska Słowacja po obu 
stronach granicy polsko-słowackiej; 

 

zawarto Warunkowy PP/PZ o następującej treści:  

1 DEFINICJE 

1.1 Strony oświadczają, iż, o ile inaczej nie zdefiniowano w Warunkowym PP/PZ, wszelkie 
sformułowania zdefiniowane w Taryfie GAZ-SYSTEM, IRiESP GAZ-SYSTEM lub 
Regulaminie wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska 
Słowacja (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:  
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2.1.1 ma zdolność i prawo do zawarcia Warunkowego PP/PZ;  

2.1.2 jest w pełni uprawiona oraz posiada wszelkie wymagane upoważnienia 
korporacyjne do zawarcia Warunkowego PP/PZ oraz podpisania dokumentów 
mu towarzyszących lub na jego podstawie podpisywanych, jak również do 
wykonania wszelkich zobowiązań z nich wynikających;  

2.1.3 nie są w stosunku do niej wymagane żadne dodatkowe zgody ani upoważnienia, 
od których zależy ważność i skuteczność transakcji przewidzianej w 
Warunkowym PP/PZ;  

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

2.1.5 po zawarciu Warunkowego PP/PZ, będzie on stanowił skuteczne i wiążące 
źródło zobowiązań Strony w pełni w stosunku do niej wykonalnych; 

2.1.6 zarówno zawarcie, jak i 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. Działania zgodne z postanowieniami 
Warunkowego PP/PZ nie będą stanowiły naruszenia postanowień żadnych 
umów, porozumień, ugód, orzeczeń, dekretów, decyzji ani żadnych innych 
regulacji wiążących Stronę. 

3 PRZEDMIOT WARUNKOWEGO PP/PZ  

3.1 Warunkowy PP/PZ jest integralną częścią Umowy przesyłowej i stanowi przydział 
przepustowości i przydział zdolności w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja oraz 
określa szczegółowe warunki świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w 
Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja. 

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

3.3 Przedmiotem Warunkowego PP/PZ jest: 

3.3.1 przydział na rzecz ZUP przepustowości (mocy umownej) w Punkcie 
Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja, w tym zobowiązanie ZUP do uiszczania opłat 
za świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia 
Polska-Słowacja; 

3.3.2 zobowiązanie OSP do świadczenia usługi przesyłania paliwa gazowego w 
Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja, w zakresie przydzielonej na rzecz 
ZUP przepustowości (mocy umownej), zgodnie z Warunkowym PP/PZ, Taryfą 
GAZ-SYSTEM, IRiESP GAZ-SYSTEM oraz Regulaminem.  

3.4 Na podstawie Warunkowego PP/PZ, ZUP przysługuje prawo do korzystania z usługi 
przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja w formie 
następujących produktów przepustowości (mocy umownej): 

 

Kierunek 
przesyłu 
paliwa 

gazowego 

Produkt 
przepustowości 

(roczny) 

Okres 
obowiązywania 

produktu 
przepustowości 
(mocy umownej) 

(Rok Gazowy) 

Rodzaj 
przepustowości 
(mocy umownej) 

Ilość 
przepustowości 

(mocy umownej) 
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Przesył paliwa 
gazowego z 

Polski na 
Słowację (PL-

>SK) 

   

Przesył paliwa 
gazowego ze 
Słowacji do 
Polski (SK-

>PL) 

    

3.5 Jeżeli w wyniku przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłania w 
Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja skróceniu ulegnie okres obowiązywania 
produktu przepustowości (mocy umownej) w stosunku do pierwotnie przydzielonego 
ZUP zgodnie z pkt. 3.4, świadczone przez OSP usługi przesyłowe będą rozliczane na 
zasadach określonych w Taryfie GAZ-SYSTEM dla produktu przepustowości (mocy 
umownej) pierwotnie zamówionego przez ZUP zgodnie z pkt. 3.4.   

4 WEJŚCIE W ŻYCIE ZOBOWIĄZAŃ OKREŚLONYCH W WARUNKOWYM 
PP/PZ 

4.1 Okres, na jaki zawarto Warunkowy PP/PZ. 

4.1.1 Warunkowy PP/PZ zostaje zawarty na czas oznaczony, od dnia podpisania 
Warunkowego PP/PZ do ostatniego dnia świadczenia usług przesyłania paliwa 
gazowego określonego zgodnie z pkt 3.4, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.2 
– pkt. 4.7.  

4.1.2 Rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania paliw gazowych w Punkcie 
Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja nastąpi w dniu 1 stycznia 2021r. i dla ZUP 
będzie realizowane w latach gazowych, dla których dokonano rezerwacji 
przepustowości (mocy umownej) w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja 
zgodnie z pkt. 3.4, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.2 – pkt. 4.7. 

4.2 Określone w pkt. 3.3.1 Warunkowego PP/PZ zobowiązanie ZUP do uiszczania opłat za 
świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-
Słowacja oraz określone w pkt. 3.3.2 Warunkowego PP/PZ zobowiązanie OSP do 
świadczenia usług przesyłania w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja mają 
charakter warunkowy i, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.3 - 4.7, wejdą w życie w 
dniu spełnienia się następujących warunków łącznie:  

4.2.1 podjęcia przez OSP i EUSTREAM Pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej, 
do dnia 1 lipca 2019r;  

4.2.2 wybudowania i oddania do użytkowania Połączenia Międzysystemowego Polska 
Słowacja na całej jego długości, po obu stronach granicy polsko-słowackiej, do 
dnia 1 stycznia 2021r.. 

4.3 OSP niezwłocznie zawiadomi ZUP o spełnieniu się warunków określonych w pkt. 4.2.1 
- 4.2.2. W przypadku, gdy do spełnienia wskazanych warunków dojdzie po dacie 
rozpoczęcia świadczenia przez OSP na rzecz ZUP usług przesyłania paliw gazowych 
w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja, określonej zgodnie z postanowieniami 
pkt. 3.4, wówczas OSP będzie zobowiązany rozpocząć świadczenie na rzecz ZUP 
usług przesyłana paliw gazowych w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja od 
pierwszej Doby Gazowej Miesiąca Gazowego następującego po Miesiącu Gazowym, w 
którym ZUP otrzymał powiadomienie o spełnieniu się warunków określonych w pkt. 
4.2.1 - 4.2.2. 
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4.4 W przypadku opóźnienia w oddaniu do użytkowania Połączenia Międzysystemowego 
Polska – Słowacja ponad termin określony w pkt. 4.2.2, termin rozpoczęcia 
świadczenia usługi przesyłania paliw gazowych w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-
Słowacja określony w pkt. 4.1.2 może zostać przesunięty (opóźniony) o okres nie 
dłuższy niż dwadzieścia cztery (24) miesiące, maksymalnie do 1 stycznia 2023r. OSP 
poinformuje ZUP o przesunięciu z odpowiednim wyprzedzeniem i będzie na bieżąco 
informował ZUP o nowej szacowanej dacie oddania Połączenia Międzysystemowego 
Polska-Słowacja do użytkowania. W takim przypadku ZUP nie przysługuje prawo do 
wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ ani jakiekolwiek roszczenia wobec OSP z tytułu 
przesunięcia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłania paliw gazowych w 
Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja. W okresie przesunięcia OSP nie będzie 
pobierał od ZUP opłat taryfowych. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony 
ustalają, że przesunięcie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłania paliw 
gazowych w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja nie będzie miało wpływu na 
datę końcową świadczenia przez OSP na rzecz ZUP usług przesyłana paliwa 
gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja określoną zgodnie z pkt. 3.4.  

4.5 Termin rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłania paliwa gazowego określony w pkt. 
4.1.2 może zostać przesunięty (opóźniony) zgodnie z postanowieniami pkt. 4.3 w 
szczególności w przypadkach:  

4.5.1 opóźnienia w uzyskaniu zgód, opinii, ustaleń lub pozwoleń administracyjno – 
prawnych i innych uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących budowy 
polskiego odcinka Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja, 

4.5.2 utrudnień w realizacji budowy polskiego odcinka Połączenia Międzysystemowego 
Polska-Słowacja spowodowanych koniecznością spełnienia wymogów w zakresie 
ochrony środowiska lub trudnymi warunkami pogodowymi.  

4.6 Jeżeli, pomimo opóźnienia w oddaniu do użytkowania Połączenia Międzysystemowego 
Polska – Słowacja, techniczny status Połączenia Międzysystemowego Polska-
Słowacja pozwoli na świadczenie usługi przesyłania w Punkcie Wejścia/Wyjścia 
Polska-Słowacja na zasadach przerywanych, wówczas, do czasu oddania do 
użytkowania Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja, przepustowość (moc 
umowna) na zasadach ciągłych przydzielona ZUP zgodnie z pkt. 3.4 będzie 
udostępniana ZUP jako przepustowość (moc umowna) na zasadach przerywanych. 
OSP niezwłocznie powiadomi ZUP o rozpoczęciu świadczenia na rzecz ZUP usług 
przesyłania paliw gazowych w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja na zasadach 
przerywanych. Zobowiązanie ZUP określone w pkt. 3.3.1 oraz zobowiązanie OSP do 
świadczenia na rzecz ZUP usług przesyłania paliwa gazowego w Punkcie 
Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja na zasadach przerywanych, wejdą w życie od 
pierwszej Doby Gazowej Miesiąca Gazowego następującego po Miesiącu Gazowym, w 
którym OSP zawiadomił ZUP o rozpoczęciu świadczenia na rzecz ZUP usług 
przesyłania paliw gazowych w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja na zasadach 
przerywanych. Opłaty za świadczenie usługi przesyłania w Punkcie Wejścia/Wyjścia 
Polska-Słowacja na zasadach przerywanych będą naliczane zgodnie z Taryfą GAZ-
SYSTEM. 

4.7 W przypadku opóźnienia w oddaniu do użytkowania Połączenia Międzysystemowego 
Polska – Słowacja ponad 1 stycznia 2023r. („Ostateczny termin realizacji”), albo w 
sytuacji, gdy w terminie określonym w pkt. 4.2.1 OSP i EUSTREAM nie podejmą 
Pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej, zobowiązanie ZUP określone w pkt. 
3.3.1 oraz zobowiązanie OSP określone w pkt. 3.3.2 nie wejdą w życie, a każdej ze 
Stron przysługiwać będzie uprawnienie do wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ, przy 
czym Stronom nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia względem siebie z tytułu 
wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ.  
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5 ZASADY ROZWIĄZANIA WARUNKOWEGO PP/PZ 

5.1 Rozwiązanie Warunkowego PP/PZ może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych 
w niniejszym pkt 5. Strony postanawiają, że do rozwiązania Warunkowego PP/PZ nie 
mają zastosowania postanowienia Umowy przesyłowej, IRiESP GAZ-SYSTEM, Taryfy 
GAZ-SYSTEM oraz art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). 

5.2 W przypadku wprowadzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 
zmian IRiESP GAZ-SYSTEM lub zmiany stawek określonych w Taryfie GAZ-SYSTEM, 
obowiązek ich stosowania w zmienionej formie nie daje Stronom prawa do 
wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ. Zmieniony IRiESP GAZ-SYSTEM lub Taryfa 
GAZ-SYSTEM po wejściu w życie stają się częścią Warunkowego PP/PZ, co skutkuje 
obowiązkiem ich stosowania w aktualnym brzmieniu. 

5.3 Warunkowy PP/PZ ulega rozwiązaniu w każdym czasie za pisemnym porozumieniem 
Stron. 

5.4 Z uwagi na fakt, iż Połączenie Międzysystemowe Polska-Słowacja jest realizowane na 
zlecenie ZUP, a Warunkowy PP/PZ stanowi podstawę realizacji i zabezpieczenia 
zwrotu kosztów realizacji Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja, OSP oraz 
ZUP mogą wypowiedzieć Warunkowy PP/PZ wyłącznie z ważnych przyczyn 
wskazanych poniżej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia: 

5.4.1 ZUP ma prawo wypowiedzieć Warunkowy PP/PZ z uwagi na: 

5.4.1.1 niewykonywanie przez OSP usług określonych w Warunkowym PP/PZ 
przez okres kolejnych trzydziestu (30) dni; 

5.4.1.2 naruszenie przez OSP istotnych postanowień IRiESP GAZ-SYSTEM, 
Taryfy GAZ-SYSTEM lub Warunkowego PP/PZ i nie usunięcia tego 
naruszenia w odpowiednim terminie;  

5.4.1.3 w przypadku, o którym mowa w pkt 4.7. 

5.4.2 OSP ma prawo wypowiedzieć Warunkowy PP/PZ z uwagi na: 

5.4.2.1 zaległości ZUP z zapłatą co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, 
pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia 
Warunkowego PP/PZ i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 
dwutygodniowego (2) terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, 
a ZUP nie uiścił wszystkich bieżących i zaległych należności w ciągu 
kolejnych trzydziestu (30) dni po upływie wyznaczonego terminu; 

5.4.2.2 nieodnowienie przez ZUP zabezpieczenia finansowego lub nieuzupełnienie 
przez ZUP zabezpieczenia finansowego do pełnej kwoty określonej przez 
OSP zgodnie z pkt. 6.2 lub 6.6, w formie określonej w Warunkowym PP/PZ, 
pomimo pisemnego wezwania do jej uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż czternaście (14) dni; 

5.4.2.3 niedostosowanie się przez ZUP do wprowadzonych zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa lub postanowieniami IRiESP GAZ-SYSTEM ograniczeń 
w poborze paliwa gazowego; 

5.4.2.4 naruszenie przez ZUP istotnych postanowień IRiESP GAZ-SYSTEM, 
Taryfy GAZ-SYSTEM, Warunkowego PP/PZ i nie usunięcia tego 
naruszenia w odpowiednim terminie;  

5.4.2.5 w przypadku, o którym mowa w pkt 4.7. 
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5.5 Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ w trybie 
natychmiastowym jeżeli okoliczności siły wyższej lub usunięcie skutków wystąpienia 
siły wyższej będzie trwało ponad sto dwadzieścia (120) dni. Stronie przysługuje prawo 
wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ, jeżeli przyczyny stanowiące podstawę jej 
wypowiedzenia były następstwem działania siły wyższej. 

5.6 W przypadku wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ: 

5.6.1 przez ZUP (i) w związku z wprowadzeniem nowych warunków stosowania Taryfy, 
lub (ii) z innych powodów niż określone w pkt. 4.7, pkt. 5.4.1 albo pkt. 5.5, lub  

5.6.2 przez OSP z ważnych powodów określonych w pkt. 5.4.2,  

ZUP jest zobowiązany do pokrycia odpowiedniej części kosztów realizacji i 
zarządzania polskiego fragmentu Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja, w 
wysokości obliczonej zgodnie z pkt 5.7 - 5.9. Jeżeli szkoda OSP przewyższa wysokość 
należnego zwrotu kosztów, obliczonego zgodnie z pkt 5.7 - 5.9, OSP ma prawo 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość należnego zwrotu kosztów. 

5.7 Sposób obliczania kosztów realizacji i zarządzania polskiego fragmentu Połączenia 
Międzysystemowego Polska-Słowacja, do których pokrycia zobowiązany jest ZUP: 

K = C x M x 80% 

gdzie: 

K – wysokość nakładów i kosztów realizacji i zarządzania polskiego fragmentu 
Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja, do których pokrycia zobowiązany 
jest ZUP, 

C – planowane koszty realizacji i zarządzania polskim fragmentem Połączenia 
Międzysystemowego Polska-Słowacja, 

M – stosunek średniego poziomu przepustowości (mocy umownej) przydzielonej ZUP 
zgodnie z pkt. 3.4 do całkowitej przepustowości Punktu Wejścia/Wyjścia Polska-
Słowacja.  

5.8 Wysokość kosztów realizacji i zarządzania polskiego fragmentu Połączenia 
Międzysystemowego Polska-Słowacja, do których pokrycia zobowiązany jest ZUP, 
zostanie dostosowana, po oddaniu do użytkowania polskiego fragmentu Połączenia 
Międzysystemowego Polska-Słowacja proporcjonalnie do różnicy, pozytywnej lub 
negatywnej, pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi kosztami realizacji polskiego 
fragmentu Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja. 

5.9 Jeżeli wypowiedzenie Warunkowego PP/PZ przez ZUP następuje w okresie po 
rozpoczęciu świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego, wysokość kosztów, o 
których mowa w pkt. 5.7 i 5.8, zostanie proporcjonalnie zmniejszona, w zależności od 
okresu jaki pozostał do zakończenia Warunkowego PP/PZ, w chwili złożenia 
oświadczenia o wypowiedzeniu, zgodnie z następującym wzorem: 

SK = K – (n x 
𝟏

𝟏𝟓
 K) 

gdzie: 

SK – skorygowana wysokość nakładów i kosztów realizacji i zarządzania polskiego 
fragmentu Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja, do których pokrycia 
zobowiązany jest ZUP, w zł, 
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K – 100% nakładów i kosztów realizacji i zarządzania polskiego fragmentu Połączenia 
Międzysystemowego Polska-Słowacja, do których pokrycia zobowiązany jest ZUP, w 
zł, określonych zgodnie z pkt. 5.7 i 5.8, 

n – Rok Gazowy, w którym następuje wypowiedzenie Warunkowego PP/PZ. 

5.10 OSP ma prawo pobrać na poczet zwrotu kosztów, o których mowa w pkt. 5.6, kwotę 
zabezpieczenia finansowego złożonego przez ZUP zgodnie z pkt. 6 Warunkowego 
PP/PZ. 

5.11 Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że o ile nic innego nie wynika z 
IRiESP GAZ-SYSTEM, rozwiązanie umowy przesyłowej zawartej w wyniku Procedury 
Open Season z EUSTREAM nie wpływa na obowiązywanie niniejszego Warunkowego 
PP/PZ. 

6 ZABEZPIECZENIE FINANSOWE  

6.1 W celu zabezpieczenia roszczeń finansowych OSP z tytułu świadczeń objętych 
Warunkowym PP/PZ, ZUP, na wezwanie OSP, przedłoży zabezpieczenie finansowe w 
kwocie stanowiącej równowartość kosztów realizacji i zarządzania polskiego fragmentu 
Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja, do których pokrycia zobowiązany 
jest ZUP („K”), obliczonej zgodnie z pkt. 5.7.  

6.2 OSP wystosuje wezwanie, o którym mowa w pkt. 6.1, przed podjęciem Ostatecznej 
Decyzji Inwestycyjnej. W wezwaniu wskaże wysokość zabezpieczenia, jakie powinno 
zostać przedłożone przez ZUP, obliczonego na zasadach określonych w pkt. 6.1. 

6.3 Zabezpieczenie finansowe może być przedłożone w jednej z następujących form: 

6.3.1 depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSP, zwracany po 
rozliczeniu świadczenia zakończonej usługi przesyłania, wraz z odsetkami 
bankowymi w wysokości ustalonej dla tego rachunku w okresie złożenia 
depozytu, pomniejszony o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty przelewu 
bankowego, lub 

6.3.2 nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna 
na pierwsze żądanie OSP, która podlegać będzie prawu polskiemu, wystawiona 
odpowiednio przez bank lub zakład ubezpieczeń, o aktualnej ocenie ratingowej, 
nadanej przez agencję ratingową (wymagany poziom nie niższy niż Baa2 dla 
Agencji Moody’s, BBB dla Agencji Standard & Poor’s, BBB dla Agencji Fitch), 
której treść została zaakceptowana przez OSP. W przypadku, gdy gwarancja nie 
została wystawiona w języku polskim, powinna zostać przedłożona OSP wraz z 
tłumaczeniem przysięgłym na język polski.  

6.4 Termin ważności zabezpieczenia finansowego powinien upływać dwa (2) miesiące po 
okresie, na który przepustowość (moc umowna) w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-
Słowacja została przydzielona ZUP zgodnie z pkt. 3.4. OSP dopuszcza możliwość 
złożenia zabezpieczenia finansowego na okres nie krótszy niż rok gazowy, z 
zastrzeżeniem jego odnowienia na czternaście (14) dni przed upływem jego ważności. 

6.5 Zabezpieczenie finansowe powinno zostać przedłożone w terminie 1 (jednego) 
miesiąca od otrzymania przez ZUP wezwania. Przedłożenie zabezpieczenia 
finansowego powinno zostać potwierdzone przez ZUP poprzez złożenie do OSP 
dowodu przedłożenia zabezpieczenia finansowego. 

6.6 ZUP ma prawo zażądać dostosowania wysokości zabezpieczenia finansowego 
w trakcie trwania Warunkowego PP/PZ w przypadku określonym w pkt. 5.8. OSP w 
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ciągu czternastu (14) dni od dnia złożenia wezwania przekaże do ZUP informację o 
aktualnie wymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego. 

6.7 Zabezpieczenie finansowe przedłożone przez ZUP zgodnie z postanowieniami pkt. 6.1 
- 6.6 może zostać pobrane przez OSP w sytuacjach określonych w pkt. 5.6. 

6.8 Zabezpieczenie finansowe przedłożone przez ZUP zgodnie z postanowieniami pkt. 6.1 
- 6.6 zostanie zwrócone przez OSP w terminie 14 (czternastu) dni w sytuacji 
wypowiedzenia Warunkowego PP/PZ przez którąkolwiek ze Stron w przypadku 
określonym w pkt. 4.7 albo po rozliczeniu świadczenia zakończonej usługi przesyłania 
w punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja w ramach produktów przepustowości 
(mocy umownej) przydzielonych ZUP zgodnie z pkt. 3.4. 

6.9 Złożenie zabezpieczenia finansowego zgodnie z postanowieniami pkt. 6.1 - 6.6 zwalnia 
ZUP z obowiązku złożenia zabezpieczenia finansowego określonego w Umowie 
przesyłowej w zakresie zobowiązań finansowych wynikających z Warunkowego PP/PZ. 

7 PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z 
WARUNKOWEGO PP/PZ  

7.1 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Warunkowego PP/PZ na osobę 
trzecią wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem pkt. 
7.2 i 7.3 poniżej. 

7.2 OSP 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.  

7.3 ZUP jest uprawniony do odsprzedaży lub udostępnienia zarezerwowanej zgodnie z pkt. 
3.4 przepustowości (mocy umownej) na zasadach określonych w IRiESP  
GAZ-SYSTEM. 

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

8.2 Integralną część Warunkowego PP/PZ stanowi Regulamin wiążącej Procedury Open 
Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja. 
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