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Regulamin Platformy GAZ-SYSTEM Aukcje 
1 listopad 2015 r. 

 
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 Definicje 

1.1 Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne 
z niżej podanymi objaśnieniami, które pisane są w treści Regulaminu z wielkiej 
litery dla podkreślenia, iż jest to pojęcie zdefiniowane:  

1.1.1 Aktywacja – proces mający na celu utworzenie konta Użytkownika Platformy 
na GSA, w ramach profilu Użytkownika Systemu. 

1.1.2 Aukcja – procedura przydziału Przepustowości prowadzona na GSA, w 
ramach której zarejestrowani Użytkownicy Systemu mogą składać Oferty na 
Przepustowość udostępnianą przez OSP w tej Aukcji. 

1.1.3 Premia Aukcyjna –marża aukcyjna w rozumieniu art. 26 ust. 2 Kodeksu sieci 
CAM, stanowiąca różnicę pomiędzy Ceną Rozliczeniową a Ceną 
Wywoławczą danej Aukcji. 

1.1.4 Przepustowość powiązana – standardowy produkt Przepustowości 
udostępniany na zasadach ciągłych, obejmujący Przepustowość Punktu 
wejścia i Punktu wyjścia po obu stronach każdego Punktu połączenia 
międzysystemowego. 

1.1.5 Dni robocze – oznacza okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

1.1.6 Kodeks sieci CAM – Rozporządzenie Komisji nr 984/2013 z dnia 14 
października 2013 r., ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów 
alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009. 

1.1.7 Przepustowość – maksymalna godzinowa ilość paliwa gazowego, która 
może być przekazana do przesłania w fizycznym Punkcie wejścia lub 
odebrana z systemu przesyłowego w fizycznym Punkcie wyjścia. 

1.1.8 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.: 
Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 

1.1.9 Punkt wejścia – umowne miejsce dostarczania paliwa gazowego do systemu 
przesyłowego. 

1.1.10 Punkt wyjścia – umowne miejsce odbioru paliwa gazowego z systemu 
przesyłowego. 

1.1.11 GAZ-SYSTEM S.A. - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. z siedzibą w Warszawie. 
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1.1.12 GAZ-SYSTEM Aukcje („GSA”) – platforma informatyczna posadowiona na 
serwerze internetowym Operatora GSA jako odseparowany moduł w domenie 
aukcje.gaz-system.pl (auctions.gaz-system.pl), obejmująca zbiór aplikacji, 
dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, 
skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, służąca 
do zamawiania Przepustowości  w sieci przesyłowej udostępnianej przez OSP 
za pośrednictwem GSA, w ramach rynku pierwotnego i rynku wtórnego, 

1.1.13 Operator GSA – GAZ-SYSTEM S.A. 

1.1.14 Punkt połączenia międzysystemowego – fizyczny lub wirtualny punkt 
połączenia pomiędzy sąsiadującymi systemami wejścia-wyjścia lub 
połączenia systemu wejścia-wyjścia z wzajemnym połączeniem, o ile punkty 
te podlegają procedurom rezerwacji Przepustowości przez użytkowników 
sieci, na który składa się odpowiedni Punkt wejścia i Punkt wyjścia. 

1.1.15 OSW – OSP inny niż GAZ-SYSTEM S.A. 

1.1.16 IRiESP – obowiązujący kodeks sieci GAZ-SYSTEM S.A., ustanowiony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzony przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki i opublikowany na stronie internetowej www.gaz-
system.pl.  

1.1.17 Oferta – 1) w przypadku Aukcji z podwyższoną ceną oraz Aukcji jednej ceny: 
wniosek o przydział Przepustowości udostępnianej przez OSP w ramach 
Aukcji prowadzonej na GSA, składany przez Użytkownika Systemu w toku 
Aukcji,2) w przypadku Odwróconej Aukcji jednej ceny: wniosek o wycofanie 
Przepustowości przydzielonej danemu Użytkownikowi Systemu na rzecz 
OSP. 

1.1.18 Użytkownik Platformy - osobą fizyczną, uprawnioną do zamawiania 
Przepustowości (mocy umownej) za pośrednictwem GSA oraz wykonywania 
innych czynności faktycznych i prawnych na GSA, w imieniu i na rzecz 
Użytkownika Systemu, odpowiednio umocowaną przez Użytkownika Systemu. 

1.1.19 Rejestracja – proces mający na celu utworzenie profilu Użytkownika Systemu 
na GSA. 

1.1.20 Cena Wywoławcza – dopuszczalna minimalna opłata podczas Aukcji, 
stanowiąca stawkę opłat z tytułu świadczenia usług przesyłania paliwa 
gazowego, równą sumie stawek taryfowych, ustalonych zgodnie z 
obowiązującą taryfą lub cennikiem OSP udostępniającego/udostępniających 
swoją Przepustowość w Aukcji. 

1.1.21 Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy GAZ-SYSTEM Aukcje, 
opublikowany przez GAZ-SYSTEM S.A. 

1.1.22 Cena Rozliczeniowa - stawka uzyskana w wyniku Aukcji, będąca w 
przypadku Aukcji prowadzonej zgodnie z algorytmem Aukcji z podwyższoną 
sumą Ceny Wywoławczej oraz Premii Aukcyjnej uzyskanej w danej Aukcji, a 
w przypadku Aukcji prowadzonej zgodnie z algorytmem Aukcji jednej ceny 
ceną określaną zgodnie z pkt. 10.8.14. 
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1.1.23 Użytkownik Systemu - uczestnik rynku przesyłowego, będący osobą 
fizyczną lub prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną, zarejestrowany na 
GSA zgodnie z Regulaminem, dostarczający paliwo gazowe do systemu 
przesyłowego lub odbierający paliwo gazowe z tego systemu. 

1.1.24 Kodeks sieci – dokument opisujący zasady dostępu do sieci przesyłowej 
oraz świadczenia usług, mający zastosowanie dla sieci przesyłowej danego 
OSP. 

1.1.25 OSP – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw 
gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym 
gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 
systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 
przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi, udostępniające 
Przepustowość swojej sieci przesyłowej w ramach Aukcji prowadzonych na 
GSA, w szczególności GAZ-SYSTEM S.A.. 

§ 2 Zakres zastosowania  

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z GSA przez OSP, Użytkowników 
Systemu oraz Użytkowników Platformy. 

2.2 Niniejszym wyraźnie odrzuca się wszelkie odstępstwa i/lub postanowienia 
uzupełniające wprowadzone przez OSP w odniesieniu do zakresu niniejszego 
Regulaminu, np. w Kodeksie sieci lub innych równoważnych dokumentach, o ile 
taka możliwość nie została zastrzeżona w Regulaminie. 

§ 3 Rodzaj i zakres usług świadczonych na GSA  

3.1 Na stronie aukcje.gaz-system.pl (auctions.gaz-system.pl), GAZ-SYSTEM S.A. 
udostępnia GSA na której świadczy usługi (dalej „Usługi”) w ramach których jest 
możliwe: 

3.1.1 tworzenie i zarządzanie profilami Użytkowników Systemu i kontami ich 
Użytkowników; 

3.1.2 udostępnianie Przepustowości Punktów wejścia, Punktów wyjścia i Punktów 
połączenia międzysystemowego przez OSP w Aukcji; 

3.1.3 nabywanie Przepustowości Punktów wejścia, Punktów wyjścia i Punktów 
połączenia międzysystemowego w ramach rynku pierwotnego, udostępnianej 
przez OSP, oraz odsprzedaż przepustowości w ramach rynku wtórnego.  

3.2 Operator GSA publikuje na GSA jedynie informacje uzyskane od OSP. Operator 
GSA nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji otrzymanych od OSW, 
prawa do Przepustowości udostępnianej w Aukcji ani za oferty oraz ustalenia w 
zakresie produktów przesyłowych OSW. Proces zawierania i realizacji umów o 
świadczenie usług przesyłania zawartych pomiędzy OSP a Użytkownikiem 
Systemu w wyniku Aukcji przeprowadzonej na GSA, odbywa się poza GSA 
zgodnie z Kodeksem sieci danego OSP lub innym równoważnym dokumentem.  
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§ 4 Korzystanie z GSA 

4.1 W celu korzystania z GSA niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz 
jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer w wersji min. 9, Mozilla 
Firefox w wersji min. 28, Google Chrome w wersji min. 34. 

4.2 Warunkiem korzystania z GSA jest zakończona powodzeniem Rejestracja 
Użytkownika Systemu i Aktywacja jego pierwszego Użytkownika Platformy na 
GSA. Warunkiem korzystania z funkcjonalności GSA określonych w pkt. II - IV jest 
uzyskanie zgody właściwego OSP, wydanej zgodnie z § 6. 

4.3 Proces Rejestracji i Aktywacji na GSA oraz zatwierdzenia przez OSP odbywa się 
zgodnie z postanowieniami § 5 i § 6 Regulaminu. 

4.4 Użytkownik Systemu akceptuje treść Regulaminu poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola w trakcie Rejestracji na aukcje.gaz-system.pl. 

4.5 W wyniku zakończonej powodzeniem Rejestracji i Aktywacji pierwszego 
Użytkownika Platformy, pomiędzy Użytkownikiem Systemu i Operatorem GSA 
zawierana jest umowa, której przedmiotem jest korzystanie z platformy GSA na 
warunkach określonych w Regulaminie (dalej „Umowa o korzystanie z platformy 
GSA”). OSP i Użytkownicy Systemu są zobowiązani korzystać z GSA zgodnie z 
Regulaminem. 

4.6 W terminie 10 dni od zawarcia Umowy o korzystanie z platformy GSA, Użytkownik 
Systemu może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia w formie elektronicznej. Na żądanie Operatora GSA 
Użytkownik Systemu przedstawi oryginał złożonego oświadczenia. W wyniku 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, Operator GSA likwiduje profil Użytkownika 
Systemu i konta wszystkich jego Użytkowników Platformy. Prawo odstąpienia od 
Umowy o korzystanie z platformy GSA nie przysługuje Użytkownikowi Systemu, 
jeżeli od momentu zakończenia Rejestracji i Aktywacji jego pierwszego 
Użytkownika Platformy wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach GSA, w 
szczególności złożył Ofertę w toku Aukcji. 

4.7 Użytkownik Systemu ma prawo posiadać kilku aktywnych Użytkowników Platformy 
na GSA.  Użytkownik Systemu zapewnia przestrzeganie wszystkich praw i 
obowiązków wynikających z Umowy o korzystanie z platformy GSA przez swoich 
Użytkowników Platformy. 

4.8 Korzystanie z GSA nie wiąże się dla Użytkownika Systemu z żadnymi opłatami. 

§ 5 Rejestracja i Aktywacja na GSA 

5.1 Aby zarejestrować Użytkownika Systemu do Operatora GSA należy przekazać 
następujące informacje: 

5.1.1 nazwę i adres Użytkownika Systemu (tj. ulica, kod pocztowy, miasto, kraj),  

5.1.2 pozostałe dane Użytkownika – kod EIC, adres strony internetowej, język, 
waluta, 
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5.1.3 dodatkowy kod identyfikacyjny, jeżeli wymaga tego OSP, 

5.1.4 wybór właściwego/właściwych OSP, których Przepustowość, Użytkownik 
Systemu chce nabywać na GSA. 

5.2 W celu Aktywacji pierwszego Użytkownika Platformy, łącznie z danymi 
przedkładanymi zgodnie z pkt. 5.1 powyżej, należy przedstawić następujące 
informacje: 

5.2.1 dane Użytkownika Platformy: login, nazwisko, imię, telefon, adres email, 
język, strefa czasowa, nazwa właściwego Użytkownika Systemu i jego kod 
indentyfikacyjny, hasło; 

5.2.2 zgodę Użytkownika Platformy na przetwarzanie jego danych osobowych. 

5.3 Poza powyższymi danymi, w celu ukończenia procesu Aktywacji pierwszego 
Użytkownika Platformy danego Użytkownika Systemu, niezbędne jest 
przedstawienie w formie elektronicznej skanu podpisanego pełnomocnictwa dla 
pierwszego Użytkownika Platformy do zawarcia Umowy o korzystanie z platformy 
GSA w imieniu i na rzecz Użytkownika Systemu (formularz pełnomocnictwa jest 
dostępny w zakładce „Dokumenty” pod adresem: aukcje.gaz-system.pl) oraz 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców Użytkownika Systemu, 
uzyskanego na zasadach określonych w przepisach kraju siedziby Użytkownika 
Systemu lub innym odpowiednim dokumentem, który potwierdzi ważność 
udzielonego pełnomocnictwa. Dokumenty powinny być przesłane przez 
Użytkownika Platformy na adres: aukcje@gaz-system.pl.  

5.4 W celu skutecznej Rejestracji Użytkownika Systemu oraz Aktywacji Użytkownika 
Platformy, Operator GSA w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych musi potwierdzić 
prawidłowość i kompletność dokumentów przedłożonych zgodnie z pkt. 5.3. Na 
żądanie Operatora GSA Użytkownik Systemu przedstawi oryginały dokumentów, o 
których mowa w punkcie 5.3. 

5.5 Rejestracja Użytkownika Systemu i Aktywacja pierwszego Użytkownika Platformy 
jest dokonana z chwilą potwierdzenia przez Operatora GSA prawidłowości i 
kompletności dokumentów przedłożonych zgodnie z pkt. 5.3. 

5.6 W wyniku udanej Rejestracji Użytkownika Systemu i Aktywacji pierwszego 
Użytkownika Platformy na GSA tworzy się profil Użytkownika Systemu oraz 
aktywuje się konto dla jego pierwszego Użytkownika Platformy. Po udanej 
Rejestracji Użytkownika Systemu i Aktywacji jego pierwszego Użytkownika 
Platformy, Użytkownik Platformy otrzyma od GSA email aktywacyjny. 

5.7 Jeżeli chęć Aktywacji na GSA wyraża większa liczba Użytkowników Platformy tego 
samego Użytkownika Systemu, każdy dodatkowy Użytkownik Platformy jest 
zobowiązany przekazać informacje opisane w pkt 5.2.1 i 5.2.2. Aktywacja 
dokonuje się z chwilą potwierdzenia przez Operatora GSA. 

5.8 Po udanej Aktywacji dodatkowych Użytkowników Platformy, dane rejestracyjne 
Użytkownika Systemu zostaną odpowiednio zaktualizowane. Dla każdego 
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dodatkowego Użytkownika Platformy tworzy się konto. Użytkownik Platformy 
otrzyma od Operatora GSA email aktywacyjny. 

5.9 Każdy Użytkownik Systemu może posiadać tylko jeden profil. 

5.10 Każdy Użytkownik Platformy może posiadać tylko jedno konto, do którego będzie 
przypisany jeden unikalny i identyfikowalny login oraz adres email, założony w 
domenie Użytkownika Systemu. 

5.11 Zabrania się tworzenia jednego konta dla wielu Użytkowników Platformy.  

§ 6 Zatwierdzenie Użytkownika Systemu i Użytkownika Platformy przez OSP 

6.1 Po przekazaniu danych rejestracyjnych za pośrednictwem GSA właściwemu OSP, 
rozpoczyna się proces zatwierdzenia Użytkownika Systemu i/lub Użytkownika 
Platformy przez wybranego OSP. Proces zatwierdzenia odbywa się zgodnie z 
Kodeksem sieci lub innym równoważnym dokumentem właściwego OSP. 
Użytkownik Systemu zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez GSA o 
zatwierdzeniu danego Użytkownika Systemu i/lub Użytkownika Platformy przez 
OSP. Na żądanie OSP przekazane Użytkownikowi System i/lub Użytkownikowi 
Platformy drogą elektroniczną za pośrednictwem GSA, należy przedstawić, drogą 
elektroniczną za pośrednictwem GSA, dokumenty lub informacje wymagane do 
zatwierdzenia Użytkownika Systemu i/lub Użytkownika Platformy przez 
właściwego OSP. 

6.2 Operator GSA nie odpowiada za proces zatwierdzenia Użytkownika Systemu i/lub 
Użytkownika Platformy przez właściwego OSW. To samo dotyczy odpowiednio 
odmowy lub cofnięcia zatwierdzenia. 

6.3 Użytkownik Systemu zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem 
GSA o wynikach procesu zatwierdzenia przez właściwego OSP drogą 
elektroniczną.   

6.4 Postanowienia pkt. 6.1 - 6.3 powyżej stosuje się odpowiednio również w celu 
zatwierdzenia Użytkownika Systemu zarejestrowanego na GSA przez innych OSP 
oraz do zatwierdzania kolejnych Użytkowników Platformy.  

6.5 Procesy zatwierdzania w celu korzystania z funkcjonalności GSA w ramach rynku 
pierwotnego oraz rynku wtórnego przez danego Użytkownika Systemu, 
prowadzone zgodnie z postanowienia pkt. 6.1 - 6.3, są od siebie niezależne. 

§ 7 Administrowanie danymi Użytkownika Systemu i Użytkownika Platformy na 
GSA 

7.1 Pierwszy Użytkownik Platformy danego Użytkownika Systemu będzie miał prawo 
administrowania danymi na GSA Użytkownika Systemu oraz będzie zobowiązany 
niezwłocznie aktualizować dane, by odzwierciedlić ewentualne zmiany.  
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7.2 Prawo do administrowania danymi na GSA, na wniosek uprawnionego 
Użytkownika Platformy, może zostać przeniesione na innego Użytkownika 
Platformy danego Użytkownika Systemu. 

7.3 Każdy Użytkownik Platformy będzie uprawniony do aktualizowania swoich danych, 
by odzwierciedlić ewentualne zmiany, poza swoim zmianami adresu email oraz 
loginu. 

7.4 Zmiana adresu email oraz loginu Użytkownika Platformy wymaga zatwierdzenia 
przez Operatora GSA. W tym celu Użytkownik Platformy posiadający prawo 
administrowania na GSA danymi Użytkownika Systemu przedłoży Operatorowi 
GSA w formie elektronicznej na adres: aukcje@gaz-system.pl skan podpisanego 
przez Użytkownika Systemu pisemnego formularza zgodnie ze wzorem 
opublikowanym na GSA, wraz z aktualnym pełnomocnictwem i/lub odpisem z 
właściwego rejestru przedsiębiorców Użytkownika Systemu, uzyskanym na 
zasadach określonych w przepisach kraju siedziby Użytkownika Systemu lub 
innym odpowiednim dokumentem, który potwierdzi umocowanie do działania w 
imieniu Użytkownika Systemu. Na żądanie Operatora GSA Użytkownik Systemu 
przedstawi oryginał wypełnionego formularza i jego załączników. 

7.5 Zmiany danych rejestracyjnych na GSA, za wyjątkiem zmiany określonej w pkt. 
7.4, są aktywne od momentu ich zatwierdzenia przez uprawnionego Użytkownika 
Platformy lub Operatora GSA. 

§ 8 Blokada i usunięcie kont Użytkowników Platformy  

8.1 Blokadę i usunięcie kont Użytkowników Platformy przeprowadza Operator GSA na 
wniosek Użytkownika Platformy posiadającego prawo administrowania danymi na 
GSA Użytkownika Systemu. 

II UDOSTĘPNIANIE PRZEPUSTOWOŚCI NA RYNKU PIERWOTNYM 

§ 9 Dostępne formaty zamawiania  

9.1 Przepustowości na rynku pierwotnym można zamawiać w drodze Aukcji. 
Przepustowości są udostępniane zgodnie z zasadami równego traktowania, 
niedyskryminacji i przejrzystości.  

9.2 Dane Użytkowników Systemu nie są udostępniane ani widoczne dla innych 
Użytkowników Systemu. W toku Aukcji, Użytkownik Systemu jest anonimowy dla 
innych Użytkowników Systemu lub ich Użytkowników Platformy.  

§ 10 Ogólne zasady dotyczące Aukcji  

10.1  O ile nic innego nie wynika z Kodeksu sieci lub innego równoważnego dokumentu 
OSP udostępniającego Przepustowość w ramach Aukcji, w celu przeprowadzenia: 

10.1.1 Aukcji produktów z zakresu Przepustowości rocznej, Przepustowości 
kwartalnej oraz Przepustowości miesięcznej, w rozumieniu Kodeksu sieci 
CAM, stosuje się algorytm Aukcji z podwyższoną ceną, ustalony w pkt 10.7; 
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10.1.2 Aukcji produktów z zakresu Przepustowości z jednodniowym wyprzedzeniem 
(dobowej) oraz Przepustowości śróddziennej, w rozumieniu Kodeksu sieci 
CAM, stosuje się algorytm Aukcji jednej ceny, ustalony poniżej w pkt. 10.8. 

10.2 W przypadku przeprowadzenia Aukcji w trybie innym niż określono w pkt. 10.1, 
Użytkownicy Systemu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w 
formie elektronicznej poprzez GSA. 

10.3 Ilość Przepustowości, jaka ma zostać udostępniona w drodze Aukcji, zostanie 
zdefiniowana i opublikowana na GSA przez właściwego OSP w terminach 
określonych zgodnie z Kodeksem sieci CAM, o ile nic innego nie wynika z 
Kodeksu sieci lub innego równoważnego dokumentu OSP udostępniającego 
Przepustowość w ramach Aukcji.  

10.4 Oferty należy składać w pełnych jednostkach (liczby naturalne). 

10.5 W celu wzięcia udziału w Aukcji, Użytkownik Systemu musi zostać zatwierdzony 
przez OSP udostępniającego/udostępniających przepustowość w ramach danej 
Aukcji, zgodnie z § 6 Regulaminu. 

10.6 W danej Aukcji może brać udział dowolna liczba Użytkowników Platformy danego 
Użytkownika Systemu. Ilości wynikające z Ofert złożonych przez poszczególnych 
Użytkowników Platformy jednego Użytkownika Systemu nie sumują się. 

10.7 Algorytm Aukcji z podwyższoną ceną. 

10.7.1 Rundy licytacyjne każdej Aukcji rozpoczynają się o godzinie 09:00 i trwają do 
18:00, we wszystkie Dni Robocze. 

10.7.2 W przypadku, gdy Aukcja nie zakończy się do czasu rozpoczęcia kolejnej 
Aukcji, Aukcja zostanie zamknięta, a dostępna Przepustowość zostanie 
udostępniona w kolejnej Aukcji na produkt Przepustowości o krótszym okresie 
obowiązywania. 

10.7.3 Pierwsza runda licytacji (R1) trwa trzy (3) godziny, kolejne rundy (Rn) po 1 
(jedną) godzinę każda. Pomiędzy rundami licytacji występują okresy przerw 
obejmujące każdorazowo okres 1 (jednej) godziny. 

10.7.4 Pierwsza runda licytacji (R1) odbywa się dla Premii Aukcyjnej w wysokości ”0” 
(zero). 

10.7.5 Kroki cenowe: 

10.7.5.1 Nie później niż wraz z informacją o której mowa w pkt. 10.3, OSP 
ogłasza na GSA wartości małych i dużych kroków cenowych, jakie będą 
stosowane w ramach danej Aukcji. 

10.7.5.2 Mały krok cenowy wynosi 20% dużego kroku cenowego. 

10.7.6 Oferta może być dowolnie składana, zmieniana i wycofywana podczas rundy 
licytacji, pod warunkiem, że jest ona zgodna z pkt. 10.7.7. Oferta jest uważana 
za wiążącą do momentu jej modyfikacji lub usunięcia. 

10.7.7 W Ofercie Użytkownik Platformy wskazuje: 



9 
 

10.7.7.1 tożsamość Użytkownika Systemu, 

10.7.7.2 Punkt wejścia/wyjścia lub Punkt połączenia międzysystemowego, 
którego Oferta dotyczy, 

10.7.7.3 produkt Przepustowości, na który składana jest Oferta, 

10.7.7.4 ilość Przepustowości dla danej wartości Premii Aukcyjnej dla każdej z 
przedstawianych przez OSP w toku Aukcji rund licytacji. 

10.7.8 Oferta będzie uważana za wiążącą, jeśli będzie zgodna  
z wszystkimi wymogami punktu 10.7.7. 

10.7.9 Warunkiem uczestnictwa w kolejnych rundach licytacji (Rn) jest złożenie 
Oferty w pierwszej rundzie licytacji (R1). 

10.7.10 Warunkiem uczestnictwa w rundzie Rn jest złożenie Oferty w rundzie Rn-1, z 
zastrzeżeniem pkt 10.7.19. 

10.7.11 Wiążącą Ofertą danego Użytkownika Systemu będzie ostania Oferta złożona 
przed zamknięciem rundylicytacji. 

10.7.12 Każdy Użytkownik Platformy, biorący udział w Aukcji, może złożyć Ofertę w 
kolejnej rundzie licytacji na Przepustowość w ilości równej lub niższej w 
stosunku do poprzedniej wiążącej Oferty Użytkownika Systemu złożonej za 
pośrednictwem tego Użytkownika Platformy w poprzedniej rundzie licytacji, z 
zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.7.20. 

10.7.13 Jeśli suma Przepustowości wynikająca z wiążących Ofert wszystkich 
Użytkowników Platformy działających w imieniu i na rzecz różnych 
Użytkowników Systemu, jest niższa lub równa ilości Przepustowości 
udostępnianej w pierwszej rundzie licytacji (R1), Aukcja zostanie zakończona. 

10.7.14 Jeśli suma Przepustowości wynikająca z wiążących Ofert Użytkowników 
Platformy działających w imieniu i na rzecz różnych Użytkowników Systemu, 
jest większa niż Przepustowość udostępniana w danej rundzie licytacji (Rn), 
zostanie otwarta następna runda licytacji (Rn+1), a Premia Aukcyjna przyjęta 
dla rundy Rn+1 będzie stanowić wartość Premii Aukcyjnej z rundy licytacji Rn 
powiększoną o duży krok cenowy. 

10.7.15 Jeśli suma Przepustowości wynikająca z wiążących Ofert wszystkich 
Użytkowników Platformy działających w imieniu i na rzecz różnych 
Użytkowników Systemu, jest równa ilości Przepustowości udostępnianej w 
kolejnej rundzie licytacji, Aukcja zostanie zakończona po tej rundzie licytacji.  

10.7.16 Jeśli suma Przepustowości wynikająca z wiążących Ofert wszystkich 
Użytkowników Platformy działających w imieniu u na rzecz różnych 
Użytkowników Systemu, jest niższa niż ilość Przepustowości udostępnianej w 
kolejnej rundzie licytacji (Rn), zostanie otwarta kolejna runda licytacji (Rn+1). W 
nowo otwartej rundzie licytacji wartość Premii Aukcyjnej będzie równa 
wartości Premii Aukcyjnej ogłoszonej dla przedostatniej rundy licytacji (Rn-1), 
powiększonej o mały krok cenowy. 

10.7.17 Kolejne rundy licytacji, w których Premia Aukcyjna wzrastać będzie o mały 
krok cenowy, będą otwierane dopóki zsumowane zapotrzebowanie wszystkich 
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Użytkowników Platformy działających w imieniu i na rzecz różnych 
Użytkowników Systemu pozostanie wyższe od udostępnianej Przepustowości. 
Po uzyskaniu Ofert na poziomie niższym lub równym udostępnianej 
Przepustowości, Aukcja zostanie zakończona.  

10.7.18 Każdy z Użytkowników Systemu, który złożył Ofertę w ostatniej rundzie 
licytacji (Rn), jest obowiązany złożyć Ofertę we wszystkich rundach licytacji, w 
których Premia Aukcyjna wzrastać będzie o mały krok cenowy. Jeśli w rundzie 
licytacji, w której Premia Aukcyjna wzrastać będzie o mały krok cenowy, 
Oferta w imieniu i na rzecz Użytkownika Systemu nie zostanie złożona, 
wówczas domniemywa się, że dany Użytkownik Systemu złożył Ofertę w 
danej rundzie licytacji w ilości równej ostatniej Ofercie złożonej przez tego 
Użytkownika Systemu w danej Aukcji.  

10.7.19 Każdy z Użytkowników Platformy, który złożył Ofertę w przedostatniej rundzie 
licytacji (Rn-1) oraz nie złożył Oferty w ostatniej rundzie licytacji (Rn), może 
złożyć Ofertę we wszystkich rundach licytacji, w których Premia Aukcyjna 
wzrastać będzie o mały krok cenowy. 

10.7.20 Każdy z Użytkowników Platformy działających w imieniu i na rzecz różnych 
Użytkowników Systemu może złożyć Ofertę w pierwszej rundzie licytacji z 
małym krokiem cenowym, wnioskując o Przepustowość w ilości równej lub 
wyższej od zaoferowanej przez Użytkownika Platformy działającego w imieniu 
i na rzecz Użytkownika Systemu w rundzie licytacji, w której zaszła potrzeba 
wykorzystania procedury opisanej w pkt. 10.7.16 (Rn). Jednocześnie, Oferta ta 
musi być równa lub niższa od ilości zaoferowanej we wcześniejszej rundzie 
licytacji z dużym krokiem cenowym (Rn-1).  

10.7.21 W kolejnych rundach licytacji z małym krokiem cenowym, Użytkownicy 
Platformy działający w imieniu i na rzecz różnych Użytkowników Systemu 
mogą wnioskować o Przepustowość w ilości równej lub niższej od 
zaoferowanej przez siebie w poprzedniej rundzie licytacji z małym krokiem 
cenowym.  

10.7.22 Oferta składana w kolejnych rundach licytacji z małym krokiem cenowym, 
musi jednocześnie być równa lub wyższa od ilości zaoferowanej przez 
Użytkownika Platformy działającego w imieniu i na rzecz Użytkownika 
Systemu w rundzie licytacji, w której zaszła potrzeba wykorzystania procedury 
opisanej w pkt. 10.7.16 (Rn). W przypadku Użytkowników Systemu, w imieniu 
których Oferty, w rundzie licytacji, w której zaszła potrzeba wykorzystania 
procedury opisanej w pkt. 10.7.16 (Rn), nie zostały złożone, Oferta składana w 
kolejnych rundach licytacji z małym krokiem cenowym nie może być niższa od 
„1”. 

10.7.23 Jeżeli suma Przepustowości wynikająca z wiążących Ofert wszystkich 
Użytkowników Platformy działających w imieniu i na rzecz różnych 
Użytkowników Systemu w rundzie licytacji z czwartym (4) małym krokiem 
cenowym, jest większa niż udostępniana Przepustowość, Aukcja zostanie 
zamknięta. Jako wiążąca uznana zostanie wartość Ceny Rozliczeniowej 
obowiązującej w rundzie licytacji, w której zaszła potrzeba wykorzystania 
procedury opisanej w pkt. 10.7.16. Oferty złożone w rundzie licytacji, w której 
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zaszła potrzeba wykorzystania procedury opisanej w pkt. 10.7.16, zostaną 
uznane za zwycięskie. 

10.8 Algorytm Aukcji jednej ceny. 

10.8.1 W ramach Aukcji z wykorzystaniem algorytmu jednej ceny odbywa się jedna 
runda licytacji, podczas której Użytkownicy Platformy działający w imieniu i na 
rzecz różnych Użytkowników Systemu składają Oferty dotyczące ceny oraz 
ilości Przepustowości. 

10.8.2 Podczas rundy licytacji danej Aukcji Użytkownik Systemu, działając za 
pośrednictwem swoich Użytkowników Platformy, może złożyć maksymalnie 
dziesięć (10) Ofert. Każda Oferta jest traktowana niezależnie od pozostałych.  

10.8.3 W Ofercie Użytkownik Platformy wskazuje: 

10.8.3.1 tożsamość Użytkownika Systemu, 

10.8.3.2 Punkt wejścia/wyjścia lub Punkt połączenia międzysystemowego, 
którego Oferta dotyczy, 

10.8.3.3 produkt Przepustowości, na który składana jest Oferta, 

10.8.3.4 ilość Przepustowości, objętą Ofertą, 

10.8.3.5 minimalną ilość Przepustowości, której przydział w ramach danej Oferty 
akceptuje Użytkownik Systemu, w przypadku, gdy w wyniku 
zastosowania algorytmu Aukcji nie zostanie mu przydzielona 
przepustowość, wskazana zgodnie z pkt. 10.8.3.4, 

10.8.3.6 cenę, którą Użytkownik Systemu jest gotów zapłacić za przepustowość, 
o którą się ubiega w ramach danej Oferty, podaną w formacie 
określonym przez OSP udostępniającego Przepustowość w danej 
Aukcji. Oferty z ceną niższą od Ceny Wywoławczej są odrzucane. 

10.8.4 Oferta będzie uważana za wiążącą jeśli spełni wszystkie warunki określone w 
pkt. 10.8.3. 

10.8.5 Oferta może być dowolnie składana, zmieniana i wycofywana podczas rundy 
licytacji, pod warunkiem, że jest ona zgodna z pkt. 10.8.3. Oferta jest uważana 
za wiążącą do momentu jej modyfikacji lub usunięcia. Po zamknięciu rundy 
licytacji złożone Oferty nie mogą już być zmieniane ani wycofane. 

10.8.6 Cena Wywoławcza określona jest przez OSP udostępniającego 
Przepustowość w danej Aukcji. 

10.8.7 Po zamknięciu rundy licytacji wszystkie Oferty dotyczące danego produktu są 
sortowane na podstawie ceny Oferty, przy czym najwyższej cenie przypada 
najwyższe miejsce w klasyfikacji cenowej Ofert. 

10.8.8 Wszystkie złożone Oferty są traktowane w chwili zamknięcia rundy licytacji 
jako wiążące w odniesieniu do Użytkowników Platformy działających w 
imieniu i na rzecz różnych Użytkowników Systemu, na rzecz których nastąpi 
przydział Przepustowości w ilości odpowiadającej co najmniej ilości, o której 
mowa w pkt. 10.8.3.5. 
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10.8.9 Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 10.8.7, Przepustowość jest 
przydzielana na podstawie Ofert, zaczynając od Ofert o najwyższym miejscu 
w klasyfikacji cenowej Ofert. Wszystkie Oferty, na podstawie których nastąpił 
przydział Przepustowości w ramach danej Aukcji są uznawane za zwycięskie. 
Po dokonaniu przydziału Przepustowości, pozostała Przepustowość jest 
pomniejszana o ilość przydzieloną zgodnie z niniejszym punktem. 

10.8.10 Po zastosowaniu procedury, o której mowa w pkt. 10.8.9, w przypadku, gdy 
ilość Przepustowości wynikająca z kolejnej Oferty przekracza jeszcze 
nieprzydzieloną ilość Przepustowości (pozostałą po przydziale 
Przepustowości na podstawie Ofert znajdujących się wyżej w klasyfikacji 
cenowej Ofert, złożonych przez Użytkowników Platformy działających w 
imieniu i na rzecz różnych Użytkowników Systemu) dany Użytkownik Systemu 
otrzymuje w ramach danej Oferty przydział Przepustowości w ilości równej tej 
pozostałej nieprzydzielonej ilości Przepustowości. 

10.8.11 Po zastosowaniu procedury, o której mowa w pkt. 10.8.10, w przypadku, gdy 
występują co najmniej dwie Oferty z taką samą ceną, a ilość pozostałej 
Przepustowości, o którą ubiegają się w sumie Użytkownicy Systemu na 
podstawie tych Ofert przekracza pozostałą nieprzydzieloną ilość 
Przepustowości, przydział tej Przepustowości następuje na rzecz tych 
Użytkowników Systemu proporcjonalnie do ilości, które działający w ich 
imieniu i na ich rzecz Użytkownicy Platformy wskazali w Ofercie. 

10.8.12 Jeżeli ilość Przepustowości jaka ma zostać przydzielona Użytkownikowi 
System w ramach danej Oferty w wyniku zastosowania postanowień pkt. 
10.8.9 - 10.8.11, jest mniejsza od minimalnej ilości Przepustowości, o której 
mowa w pkt. 10.8.3.5, taka Oferta lub Oferty jako nieskuteczne są odrzucane. 
W takim przypadku procedury, o których mowa w pkt. 10.8.9 - 10.8.11 zostają 
powtórzone z następną Ofertą w klasyfikacji cenowej Ofert. 

10.8.13 W przypadku, gdy w wyniku przydziału Przepustowości dokonanego zgodnie 
z pkt. 10.8.9 - 10.8.12, przydzielono całą Przepustowość udostępnianą przez 
OSP w ramach danej Aukcji, pozostałe Oferty złożone w ramach Aukcji 
uznaje się za nieskuteczne.  

10.8.14 W przypadku, gdy, w ramach Aukcji danego produktu, ilość Przepustowości 
wynikająca ze złożonych Ofert przewyższa udostępnianą Przepustowość, jako 
Cenę Rozliczeniową przyjmuje się cenę wskazaną w ostatniej (najniższej) 
Ofercie, w ramach której Przepustowość została przydzielona w danej Aukcji. 
W każdym innym przypadku Cena Rozliczeniowa jest równa Cenie 
Wywoławczej. 

10.8.15 Oferty złożone w ramach Aukcji produktów z zakresu Przepustowości z 
jednodniowym wyprzedzeniem (dobowej), które zgodnie z postanowieniami 
pkt. 10.8.12 zostały odrzucone, automatycznie zostają złożone w imieniu 
danego Użytkownika Systemu w odpowiednich Aukcjach produktów z zakresu 
Przepustowości śróddziennej. Przed zamknięciem rundy licytacji w Aukcji 
produktu z zakresu Przepustowości śróddziennej, taka Oferta lub Oferty mogą 
zostać wycofane.  
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10.9 Po każdej zakończonej Aukcji na GSA niezwłocznie, najpóźniej w terminach 
określonych w Kodeksie sieci CAM, zostanie opublikowany jej wynik, w tym suma 
Przepustowości wynikających ze zwycięskich Ofert złożonych w danej Aukcji i 
Cena Rozliczeniowa danej Aukcji. Ponadto oferenci, których złożyli zwycięskie 
Oferty w danej Aukcji, zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną za 
pośrednictwem GSA, że to ich Oferta została zaakceptowana. 

10.10 Trwające Aukcje mogą zostać zakończone w przypadku ograniczenia dostępności 
GSA zgodnie z § 22, lub wycofania Przepustowości udostępnianej w ramach 
Aukcji przez OSP. Operator GSA niezwłocznie poinformuje Użytkownika Systemu 
o zakończeniu Aukcji drogą elektroniczną za pośrednictwem GSA. Jeżeli Aukcja 
zostanie powtórzona w późniejszym terminie, informacje jej dotyczące w 
stosownym czasie zostaną opublikowane na GSA. 

§ 11 Odwrócona Aukcja jednej ceny 

11.1 W przypadku, gdy OSP, działając zgodnie z pkt. 2 ppkt. 2.2 Załącznika I do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 
lipca 2009r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, stosuje mechanizm 
nadsubskrypcji i wykupu Przepustowości, Użytkownicy Systemu mogą 
uczestniczyć w Odwróconej Aukcji jednej ceny na GSA. 

11.2 Odwrócona Aukcja jednej ceny prowadzona będzie zgodnie z algorytmem 
opisanym w pkt. 10.8, z zastrzeżeniem następujących odmienności: 

11.2.1 w Aukcji może uczestniczyć Użytkownik Systemu, który posiada 
Przepustowość na zasadach ciągłych w punkcie, którego Przepustowości 
dotyczy Aukcja; 

11.2.2 informacja o rozpoczęciu Aukcji zostanie opublikowana na GSA najpóźniej na 
trzydzieści (30) minut przed rozpoczęciem Aukcji; 

11.2.3 Aukcja obejmuje tylko jedną rundę licytacji, która trwa trzydzieści (30) minut; 

11.2.4 w Ofercie Użytkownik Platformy wskazuje: 

11.2.4.1 tożsamość Użytkownika Systemu, 

11.2.4.2 Punkt wejścia/wyjścia lub Punkt połączenia międzysystemowego, 
którego Oferta dotyczy, 

11.2.4.3 ilość Przepustowości objętej Ofertą, nie większą niż ilość 
Przepustowości na zasadach ciągłych do której Użytkownik Systemu 
jest uprawniony w zakresie wykorzystywanym w zatwierdzonej 
nominacji, w okresie, którego dotyczy Aukcja; 

11.2.4.4 cenę Przepustowości objętej Ofertą. 

11.2.5 Oferta będzie uważana za wiążącą jeśli spełni wszystkie warunki określone w 
pkt. 11.2.4. 
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11.2.6 Oferta może być dowolnie składana, zmieniana i wycofywana podczas rundy 
licytacji, pod warunkiem, że jest ona zgodna z pkt. 11.2.4. Oferta jest uważana 
za wiążącą do momentu jej modyfikacji lub usunięcia. Po zamknięciu rundy 
licytacji złożone Oferty nie mogą już być zmieniane ani wycofane. 

11.2.7 Po zamknięciu rundy licytacji wszystkie Oferty złożone w ramach danej Aukcji 
są sortowane na podstawie ceny Oferty, przy czym najniższej cenie przypada 
najwyższe miejsce w klasyfikacji cenowej Ofert. 

11.2.8 Wynik Aukcji zostanie opublikowany na GSA w ciągu trzydziestu (30) minut od 
jej zakończenia. Ponadto oferenci, którzy złożyli w danej Aukcji zwycięskie 
Oferty, zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną za 
pośrednictwem GSA, że to ich Oferta została zaakceptowana. 

§ 12 Rezygnacja z Przepustowości 

12.1 Jeśli z Kodeksu sieci lub innego równoważnego dokumentu OSP wynika, że dany 
OSP umożliwia rezygnację z Przepustowości za pośrednictwem GSA, Użytkownik 
Systemu może za pośrednictwem GSA złożyć wniosek o rezygnację z 
Przepustowości. 

12.2 We wniosku o rezygnację z Przepustowości należy wskazać: 

12.2.1 tożsamość Użytkownika Systemu, 

12.2.2 kod EIC Użytkownika Systemu i/lub dodatkowy kod identyfikacyjny jeżeli 
wymaga tego właściwy OSP, 

12.2.3 dane dot. umowy przesyłowej w ramach której Użytkownik Systemu korzysta 
z Przepustowości z której chce zrezygnować, 

12.2.4 oznaczenie Punktu wejścia/wyjścia lub Punktu połączenia 
międzysystemowego, 

12.2.5 oznaczenie OSP, w którego systemie przesyłowym znajduje się dany punkt, 

12.2.6 produkt Przepustowości, którego dotyczy wniosek o rezygnację, 

12.2.7 ilość Przepustowości, której dotyczy wniosek o rezygnację, 

12.2.8 oznaczenie, czy rezygnacja dotyczy Przepustowości powiązanej, 

12.2.9 oznaczenie produktów, w ramach których Użytkownik Systemu nie chce, aby 
Przepustowość z której rezygnuje, była ponownie udostępniana przez OSP. 

12.3 Wniosek o rezygnację z Przepustowości może być wycofany w całości albo 
częściowo przed publikacją informacji o aukcji zgodnie z pkt. 10.3, w ramach której 
Przepustowość objęta wnioskiem miała być ponownie udostępniona pozostałym 
Użytkownikom Systemu. 

12.4 Wniosek o rezygnację z Przepustowości oraz informacja o wycofaniu wniosku 
zostaną niezwłoczne przekazane za pośrednictwem GSA do właściwego OSP, 
który każdorazowo dokona jego weryfikacji. O przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku 
decyduje właściwy OSP, działając zgodnie ze swoim Kodeksem sieci lub innym 
równoważnym dokumentem OSP. 
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§ 13 Aukcje Przepustowości konkurującej 

13.1 Przepustowości udostępniane w kilku Punktach połączenia międzysystemowego 
mogą ze sobą konkurować („Przepustowość konkurująca”) o wolną 
Przepustowość strefy wyznaczanej przez OSP udostępniających daną 
Przepustowość. Jeśli z Kodeksu sieci lub innego równoważnego dokumentu OSP 
wynika, że dany OSP udostępniana Przepustowość konkurującą, wówczas Aukcje, 
w ramach których Przepustowość konkurująca jest udostępniana, są od siebie 
zależne („Aukcje konkurujące”), tzn. całkowita ilość Przepustowości alokowanej w 
ramach oznaczonych Aukcji nie może przekroczyć ilości Przepustowości 
udostępnianej dla danej strefy.  

13.2 Aukcje konkurujące będą prowadzone zgodnie z algorytmem Aukcji konkurujących 
ustalonym przez wszystkich OSP oferujących daną Przepustowość konkurującą, w 
porozumieniu z Operatorem GSA. Szczegółowy opis algorytmu stosowanego 
przez oznaczonych OSP zostanie opublikowany na GSA. 

III ODSPRZEDAŻ PRZEPUSTOWOŚCI NA RYNKU WTÓRNYM 

§ 14 Oferta odsprzedaży przepustowości na rynku wtórnym 

14.1 Użytkownik Systemu („Sprzedawca”) może złożyć ofertę dotyczącą odsprzedaży 
Przepustowości na rynku wtórnym, którą może przyjąć inny Użytkownik Systemu 
(„Nabywca”).  

14.2 Możliwość uczestnictwa w rynku wtórnym, tj. składania i przyjmowania ofert w 
ramach rynku wtórnego, wymaga zatwierdzenia przez właściwego OSP zgodnie z 
postanowieniami pkt 6.5. 

14.3 Wyróżnia się następujące rodzaje ofert dotyczących odsprzedaży Przepustowości 
na rynku wtórnym: 

14.3.1 oferta typu OTC – oferta, której przyjęcie może nastąpić jedynie przez 
Nabywca wskazanego przez Sprzedawcę, przy czym Nabywca nie ma 
możliwości modyfikacji oferty; 

14.3.2 oferta typu FCFS – oferta, której przyjęcie może nastąpić przez dowolnego 
Nabywcę, przy czym Nabywca nie ma możliwości modyfikacji oferty; 

14.3.3 oferta typu Wezwanie – wezwanie do składania ofert o określonych 
parametrach, na podstawie którego to określeni przez Sprzedawcę Nabywcy 
składają oferty nabycia Przepustowości, wskazujące ilość oraz cenę 
Przepustowości.  

14.4 W ofercie Sprzedawca powinien wskazać, co najmniej: 

14.4.1 rodzaj oferty (OTC/FCFS/Wezwanie), 

14.4.2 Punkt wejścia/wyjścia lub Punkt połączenia międzysystemowego, którego 
oferta dotyczy, 

14.4.3 ilość Przepustowości, 
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14.4.4 produkt z zakresu Przepustowości, 

14.4.5 rodzaj Przepustowości, 

14.4.6 właściwego/właściwych OSP w przypadku, gdy oferta dotyczy Przepustowości 
powiązanej. 

14.5 Sprzedawca może w ofercie wskazać dowolny produkt z zakresu Przepustowości, 
tj. produkt roczny, kwartalny, miesięczny albo dobowy, z tym zastrzeżeniem, iż 
oferowany produkt nie może przekraczać parametrów Przepustowości (ilości, 
okresu trwania) do korzystania z której dany Sprzedawca jest uprawniony. 

14.6 Oferty należy składać w pełnych jednostkach (liczby naturalne). 

14.7 Minimalna ilość Przepustowości, na jaką może zostać złożona oferta, wynosi 1 
(jedna) jednostka.  

§ 15 Przyjęcie oferty odsprzedaży Przepustowości na rynku wtórnym 

15.1 Przyjęcie oferty typu OTC oraz FCFS następuje poprzez akceptację przez 
Nabywcę oferty złożonej przez Sprzedawcę. 

15.2 W przypadku oferty typu Wezwanie, Nabywca ma prawo złożenia oferty różniącej 
się od oferty Sprzedawcy w zakresie ilości i ceny Przepustowości oraz wyboru 
rodzaju produktu (roczny, kwartalny lub miesięczny) zgodnie z wymaganiami oferty 
przekazanej przez Sprzedawcę. Sprzedawca akceptuje wybrane oferty spośród 
ofert złożonych przez wybranych Nabywców. 

§ 16 Przeniesienie Przepustowości 

16.1 Po przyjęciu oferty przez Nabywcę, a w przypadku oferty typu Wezwanie po 
zaakceptowaniu oferty przez Sprzedawcę, Operator GSA informuje 
właściwego/właściwych OSP o zawarciu transakcji odsprzedaży Przepustowości 
pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.  

16.2 Właściwy/Właściwi OSP powinni zaakceptować albo odrzucić transakcję 
odsprzedaży Przepustowości w terminie ustalonym zgodnie z Kodeksem sieci lub 
innym równoważnym dokumentem danego OSP. Brak informacji o akceptacji 
transakcji uznaje się za odrzucenie transakcji przez OSP. Właściwy/Właściwi OSP 
może odrzucić transakcję w szczególności w przypadku braku uprawnień 
Sprzedawcy do Przepustowości. OSP może w Kodeksie sieci ustalić inne 
przesłanki odrzucenia transakcji odsprzedaży Przepustowości na rynku wtórnym.  

16.3 Przeniesienie Przepustowości z ze Sprzedawcy na Nabywcę następuje z chwilą 
akceptacji transakcji odsprzedaży przez właściwego/właściwych OSP. 
Właściwy/Właściwi OSP mogą w Kodeksie sieci lub innym równoważnym 
dokumencie zastrzec dodatkowe warunki, których spełnienie jest niezbędne w celu 
przeniesienia Przepustowości pomiędzy stronami transakcji.  

16.4 W przypadku odrzucenia przez właściwego/właściwych OSP transakcji 
odsprzedaży Przepustowości, transakcję uznaje się za niezawartą. 



17 
 

IV POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE NA GSA 

§ 17 Waluta Aukcji 

17.1 Właściwą walutę dla danej Aukcji określa OSP w Kodeksie sieci lub innych 
równoważnych dokumentach. 

17.2 OSP może wskazać, iż dane dla danej Aukcji, tj. Cena Wywoławcza, wartość 
dużych i małych kroków cenowych oraz Cena Rozliczeniowa, będą w toku Aukcji 
podawane informacyjnie w innej walucie niż właściwa dla danej Aukcji. W takiej 
sytuacji dane będą przeliczane po średnim kursie wymiany waluty właściwej 
ustalonym przez Europejski Bank Centralny w Dniu roboczym poprzedzającym 
publikację informacji o aukcji na GSA, chyba że OSP wskaże inaczej. 

§ 18 Automatyczne składanie Ofert 

18.1 W Aukcjach prowadzonych zgodnie z algorytmem Aukcji z podwyższoną ceną 
Użytkownik Platformy działający w imieniu i na rzecz Użytkownika Systemu może 
korzystać z funkcji Automatycznego składania Ofert, która umożliwia 
automatyczne złożenie Oferty na GSA, zgodnie z wcześniejszym zleceniem 
Użytkownika Systemu.    

18.2 Oferty złożone z wykorzystaniem funkcji Automatycznego składania Ofert uważa 
się za złożone przez Użytkownika Platformy działającego w imieniu i na rzecz 
Użytkownika Systemu.  

§ 19 Wiarygodność finansowa Użytkownika Systemu  

19.1 W przypadku, kiedy taki wymóg ustanowi OSP udostępniający Przepustowość w 
ramach Aukcji, złożenie wiążącej Oferty w toku Aukcji może zostać uzależnione od 
posiadania przez danego Użytkownika Systemu odpowiedniej wiarygodności 
finansowej, określanej według zasad ustanowionych przez właściwego OSP, w 
szczególności na podstawie złożonych zabezpieczeń finansowych.  

19.2 Oferta powodująca przekroczenie wiarygodności finansowej Użytkownika 
Systemu, ustalonej zgodnie z pkt. 19.1, zostanie odrzucona, o czym Użytkownik 
Systemu zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem GSA.  

§ 20 Zamiana Przepustowości przerywanej na ciągłą 

20.1 O ile taka możliwość wynika z Kodeksu sieci lub innego równoważnego 
dokumentu OSP, Użytkownik Systemu, który posiada Przepustowość przerywaną,  
razem z Ofertą składaną w ramach Aukcji z podwyższoną ceną albo Aukcji jednej 
ceny, może za pośrednictwem GSA złożyć do OSP wniosek o zamianę posiadanej 
Przepustowości przerywanej na Przepustowość ciągłą, w zakresie objętym daną 
Ofertą.  

20.2 W przypadku, gdy w wyniku Aukcji, danemu Użytkownikowi Systemu zostanie 
przydzielona Przepustowość, jego wniosek zostanie zaakceptowany, o ile nic 
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innego nie wynika z Kodeksu sieci lub innego równoważnego dokumentu OSP 
oferującego Przepustowość w danej Aukcji.  

V POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

§ 21 Obowiązki Użytkownika Systemu w zakresie korzystania z GSA 

21.1 Użytkownik Systemu i odpowiedni Użytkownicy Platformy zobowiązują się 
zachowywać w ostrożny i rozsądny sposób, powstrzymując się od czynności, które 
mogą bezpośrednio i/lub pośrednio spowodować uszkodzenie lub ograniczenie 
efektywności lub wydajności GSA, w szczególności podejmą działania mające na 
celu ochronę GSA przed atakiem, takim jak między innymi spamy, wirusy, brutalne 
wymuszenie, konie trojańskie, atak typu „odmowa usługi”, atak typu „ping of 
death”, atak typu „sniffing” i „spoofing” oraz atak słownikowy. 

21.2 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.6, Użytkownik Systemu i jego Użytkownicy 
Platformy nie będą ingerować w tryb Aukcji na przykład poprzez korzystanie z 
drugiego konta lub strony trzeciej albo poprzez przebijanie samych siebie. 
Użytkownik Systemu i jego Użytkownicy Platformy nie będą manipulować 
Aukcjami poprzez „ghost bidding” (np. poprzez zastosowanie narzędzi 
snajperskich), wspólników podbijających cenę lub przyjmowanie kilku ról w ramach 
jednej Aukcji.  

21.3 W przypadku naruszenia powyższych postanowień zastosowanie mają 
odpowiednio postanowienia § 26 - § 27.  

21.4 Użytkownik Systemu jest zobowiązany do współdziałania z Operatorem GSA dla 
prawidłowego świadczenia Usług, w szczególności poprzez niezwłoczne 
informowanie Operatora GSA drogą elektroniczną o wykryciu jakichkolwiek 
nieprawidłowości w działaniu GSA lub zagrożeniu wystąpienia sytuacji określonych 
w pkt. 21.1 lub 21.2. 

21.5 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika Systemu i jego 
Użytkowników na GSA powinny być zgodne z postanowieniami Regulaminu, 
obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. 

§ 22 Dostępność GSA 

22.1 Prawo do korzystania z GSA oraz jej funkcji istnieje wyłącznie w ramach 
aktualnego stanu technologicznego oraz dostępności technologicznej GSA, w tym 
podłączonych systemów OSP. Operator GSA może tymczasowo ograniczyć lub 
wyłączyć prawo do korzystania z GSA, jeżeli jest to konieczne, by zagwarantować 
bezpieczeństwo i integralność serwerów lub podjąć kroki techniczne służące 
usprawnieniu lub utrzymaniu usług. Operator GSA z odpowiednim wyprzedzeniem 
zawiadomi Użytkowników Systemu o planowanym wyłączeniu lub ograniczeniu 
dostępności GSA spowodowanym pracami mającymi na celu usprawnienie lub 
utrzymanie usług. 
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22.2  Prawo do korzystania z GSA może zostać tymczasowo ograniczone lub 
wyłączone w przypadku nieprzewidzianych zakłóceń lub trudności technicznych, 
takich jak w szczególności przerwanie zasilania lub błąd sprzętu lub 
oprogramowania. Operator GSA odpowiednio zawiadomi Użytkowników Systemu, 
na których powyższa sytuacja ma wpływ, i niezwłocznie  podejmie działania, w 
uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia granicach, by usunąć 
zakłócenia lub trudności techniczne i szybko przywrócić dostępność GSA. Nie 
wpływa to na postanowienia § 29. 

22.3 Na pisemne polecenie złożone przez OSP udostępniającego swoją przepustowość 
w ramach Aukcji lub na żądanie właściwego organu, Operator GSA może 
przerwać lub unieważnić daną Aukcję. Operator GSA odpowiednio zawiadomi 
Użytkowników Systemu, na których powyższa sytuacja ma wpływ. 

22.4 W przypadku ograniczenia lub wyłączenia prawa do korzystania z GSA zgodnie z 
22.2 lub 22.3, wszelkie aktualnie toczące się procedury mogą zostać przerwane 
lub unieważnione. Przerwane lub unieważnione procedury, których dotyczyły 
okoliczności o których mowa w pkt. 22.2 lub 22.3, w miarę możliwości zostaną 
wznowione lub powtórzone w późniejszym czasie, pod warunkiem, że produkt 
Przepustowości, który był objęty przerwaną lub unieważnioną procedurą, jeszcze 
się nie rozpoczął. Jeżeli procedura będzie wznowiona lub powtórzona, Użytkownik 
Systemu zostanie poinformowany o jej wznowieniu lub powtórzeniu drogą 
elektroniczną za pośrednictwem GSA z odpowiednim wyprzedzeniem.  

§ 23 Zapewnienie bezpieczeństwa GSA  

23.1 Użytkownikowi Platformy nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników 
Platformy oraz udostępniać swoich kont innym osobom.   

23.2 Użytkownik Systemu zagwarantuje: 

23.2.1 nieprzekazywanie oraz nieudostępnianie nazwy Użytkownika Platformy i hasła 
do konta na GSA osobom trzecim oraz ich zabezpieczenie przed 
nieupoważnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie, 

23.2.2 zapewnienie przyznania jednego hasła i nazwy Użytkownika Platformy tylko 
jednemu Użytkownikowi Platformy oraz 

23.2.3 niepozostawianie komputera lub stanowiska pracy bez zabezpieczenia lub 
kontroli po zalogowaniu na GSA. 

23.3 Użytkownik Systemu niezwłocznie zawiadomi Operatora GSA o uzasadnionym 
podejrzeniu, że hasło i login Użytkownika Platformy zostały udostępnione 
nieupoważnionej stronie trzeciej. 

§ 24 Okres trwania i rozwiązanie Umowy o korzystanie z platformy GSA 

24.1 Umowa o korzystanie z platformy GSA zostaje zawarta na czas nieokreślony.  
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24.2 Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.6, Użytkownik Systemu ma prawo 
wypowiedzieć Umowę o korzystanie z platformy GSA ze skutkiem 
natychmiastowym w każdym czasie.  

24.3 Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności. 

24.4 Operator GSA może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z platformy GSA 
wyłącznie w przypadkach podanych w pkt. 24.5, § 1 oraz  - § 27.  

24.5 Likwidacja wszystkich kont Użytkowników Platformy danego Użytkownika Systemu 
jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy o korzystanie z platformy GSA ze 
skutkiem natychmiastowym.   

24.6 Rozwiązanie nie wpływa na wiążące Oferty złożone przez Użytkownika Systemu 
przed rozwiązaniem Umowy o korzystanie z platformy GSA. 

§ 25 Dezaktywacja konta Użytkownika Platformy przez Operatora GSA 

25.1 Jeżeli istnieją dowody lub podstawy, by sądzić, że Użytkownik Platformy naruszył 
postanowienia Regulaminu, Operator GSA może dezaktywować konto tego 
Użytkownika Platformy. W takiej sytuacji Operator GSA bierze pod uwagę interesy 
pozostałych Użytkowników Platformy, odpowiedniego Użytkownika Systemu oraz 
wszystkich pozostałych Użytkowników Systemu.  

25.2 Dezaktywacja konta Użytkownika Platformy oznacza, że ten Użytkownik Platformy 
nie może podejmować żadnych czynności na GSA. 

25.3 Dezaktywacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. 

25.4 Operator GSA niezwłocznie drogą elektroniczną poinformuje Użytkownika 
Platformy, Użytkownika Sytemu właściwego dla danego Użytkownika Platformy, 
oraz właściwego OSP, do którego Użytkownik Systemu został dopuszczony, o 
dezaktywacji konta danego Użytkownika Platformy. 

25.5 W przypadku, gdy konto Użytkownika Platformy zostało dezaktywowane, nie może 
on w tym czasie ponownie zarejestrować się na GSA bądź korzystać z innego 
konta. 

25.6 Operator GSA reaktywuje Użytkownika Platformy jeżeli Użytkownik Systemu złoży 
do Operatora GSA pisemne oświadczenie o wprowadzeniu procedur 
wewnętrznych zapewniających przestrzeganie postanowień Regulaminu przez 
takiego Użytkownika Platformy. 

25.7 Jeżeli konto tego samego Użytkownika Platformy zostanie po raz kolejny 
dezaktywowane, Operator GSA ma prawo dezaktywować konto takiego 
Użytkownika Platformy na stałe (zlikwidować konto Użytkownika Platformy). 
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§ 26 Dezaktywacja Użytkownika Systemu przez Operatora GSA 

26.1 Każdy OSP jest zobowiązany do stałego weryfikowania, czy każdy z 
zatwierdzonych przez niego Użytkowników Systemu i/lub Użytkowników Platformy 
spełnia wszystkie wymogi danego OSP do nabywania przepustowości na GSA, 
ustanowione w jego Kodeksie sieci lub innym równoważnym dokumencie, o 
których Użytkownik Systemu został poinformowany zgodnie z pkt. 6.1. 

26.2 Jeśli OSP stwierdzi, że Użytkownik Systemu i/lub Użytkownik Platformy nie spełnia 
wszystkich niezbędnych wymogów, o których mowa w pkt. 26.1, OSP poinformuje 
Operatora GSA o wycofaniu decyzji o zatwierdzeniu danego Użytkownika Systemu 
i/lub Użytkownika Platformy. OSP będzie uprawniony do samodzielnej 
dezaktywacji takiego Użytkownika Systemu i/lub Użytkownika Platformy lub 
przedłożenia pisemnego wniosku do Operatora GSA o dezaktywację danego 
Użytkownika Systemu i/lub Użytkownika Platformy. 

26.3 Operator GSA ma prawo dezaktywować Użytkownika Systemu i/lub Użytkownika 
Platformy niezwłocznie w odniesieniu do odpowiedniego OSP wyłącznie w 
przypadku cofnięcia decyzji o zatwierdzeniu danego Użytkownika Systemu i/lub 
Użytkownika Platformy przez odpowiedniego OSP, który zatwierdził danego 
Użytkownika Systemu i/lub Użytkownika Platformy zgodnie z § 6. 

26.4 Dezaktywacja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Operator GSA 
drogą elektroniczną poinformuje Użytkownika Systemu o przeprowadzonej 
dezaktywacji.  

26.5 Operator GSA poinformuje odpowiedniego OSP o każdej dezaktywacji 
Użytkownika Systemu, aby umożliwić mu spełnienie obowiązków informacyjnych w 
stosunku do właściwych organów.  

26.6 W celu ponownego zatwierdzenia danego Użytkownika Systemu i/lub Użytkownika 
Platformy przez danego OSP, niezbędne jest ponowne przeprowadzenie 
procedury opisanej w § 6.  

§ 27 Rozwiązanie Umowy o korzystanie z platformy GSA przez Operatora GSA 

27.1 Operator GSA może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę o 
korzystanie z platformy GSA, jeżeli:  

27.1.1 Użytkownik Systemu nie przestrzega postanowień Regulaminu. 

27.1.2 Użytkownik Systemu zagraża właściwemu funkcjonowaniu GSA 

27.2 Operator GSA drogą elektroniczną za pośrednictwem GSA zawiadomi 
Użytkownika Systemu o naruszeniu Regulaminu i obowiązku usunięcia skutków 
naruszenia lub obowiązku przestrzegania Regulaminu. Zawiadomienie takie 
określać będzie: 

27.2.1 stwierdzone naruszenie Regulaminu, oraz 

27.2.2 konieczne działania, jakie Użytkownik Systemu powinien podjąć, oraz 
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27.2.3 okres wynoszący przynajmniej czternaście (14) dni kalendarzowych, licząc od 
dnia otrzymania zawiadomienia, w trakcie którego należy podjąć powyższe 
działania. 

27.3 Użytkownik Systemu ma prawo wyjaśnienia przyczyn zawiadomienia i w tym celu 
może zażądać drogą elektroniczną, aby Operator GSA zorganizował spotkanie. 
Spotkanie takie odbędzie się w wyżej określonym terminie z udziałem 
odpowiedniego OSP. 

27.4 Z zastrzeżeniem ustaleń podjętych na spotkaniu, jeżeli Użytkownik Systemu nie 
podejmie wnioskowanych działań w celu naprawy sytuacji w ustalonym terminie, 
Operatora GSA złoży mu wypowiedzenie Umowy o korzystanie z platformy GSA. 
Decyzja o złożeniu wypowiedzenia zostanie podjęta w terminie od siedmiu (7) do 
czternastu (14) dni kalendarzowych, licząc od końca terminu określonego w 
zawiadomieniu. Operator GSA zawiadomi Użytkownika Systemu o swojej decyzji o 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wraz ze złożeniem wypowiedzenia, 
Operator GSA zlikwiduje profil Użytkownika Systemu oraz konta wszystkich jego 
Użytkowników Platformy. 

27.5 Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z platformy GSA będzie określać przyczyny 
wypowiedzenia. 

27.6 Operator GSA poinformuje odpowiedniego OSP listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru o wypowiedzeniu Umowy o korzystanie z platformy 
Użytkownika Systemu, by umożliwić wypełnienie obowiązków informacyjnych 
przez OSP w stosunku do właściwych organów, zgodnie z obowiązującym 
prawem. Do korespondencji załączona zostanie kopia zawiadomienia i 
wypowiedzenia złożonego Użytkownikowi Systemu. 

27.7 Operator GSA zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z 
platformy GSA z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który 
wchodzi w życie z końcem miesiąca w którym wypowiedzenie zostało złożone.  

27.8 Operator GSA ma prawo wypowiedzieć Umowę o korzystanie z platformy GSA 
zgodnie z pkt. 27.7: 

27.8.1 w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, likwidacji lub 
rozwiązania Użytkownika Systemu; 

27.8.2 po otrzymaniu decyzji właściwego organu stwierdzającej, że Użytkownik 
Systemu dopuścił się nadużycia lub oszustwa w odniesieniu do przydziału 
Przepustowości w jednym z Punktów wejścia/wyjścia lub Punktów połączenia 
międzysystemowego i wnioskującej o wykluczenie Użytkownika Systemu z 
GSA; lub 

27.8.3 w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu. 

27.9 Użytkownik Systemu traci prawo do korzystania z GSA z chwilą upływu okresu 
wypowiedzenia. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia Operator GSA zlikwiduje 
profil Użytkownika Systemu oraz konta wszystkich jego Użytkowników Platformy. 
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27.10 Operator GSA poinformuje odpowiedniego/odpowiednich OSP listem poleconym 
za potwierdzeniem odbioru o wypowiedzeniu Umowy o korzystanie z platformy 
GSA z Użytkownikiem Systemu, by umożliwić wypełnienie obowiązków 
informacyjnych przez OSP w stosunku do właściwych organów, zgodnie z 
obowiązującym prawem. Do korespondencji załączona zostanie kopia 
zawiadomienia i wypowiedzenia złożonego Użytkownikowi Systemu. 

§ 28 Postępowanie reklamacyjne 

28.1 Użytkownik Systemu może złożyć reklamację, jeżeli Usługi udostępniane w 
ramach korzystania z GSA, nie są realizowane zgodnie z niniejszym 
Regulaminem. 

28.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza 
kontaktowego lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora GSA. 
Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika Systemu oraz opis zgłaszanych 
zastrzeżeń. 

28.3 Operator GSA rozpoznaje reklamację w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od 
daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że Operator GSA może odmówić 
rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) Dni 
roboczych od ujawnienia się przyczyn reklamacji. 

28.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres email przypisany do konta 
Użytkownika Systemu. 

§ 29 Odpowiedzialność i gwarancja  

29.1 Operator GSA udostępnia GSA na zasadach określonych w Regulaminie. 
Operator GSA nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników 
Systemu, Użytkowników Platformy oraz OSW w ramach GSA, jak również nie 
ponosi odpowiedzialności za następstwa ich działań podjętych z naruszeniem 
postanowień Regulaminu. Operator GSA w szczególności nie ponosi 
odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych na GSA 
przez Użytkowników Systemu, Użytkowników Platformy i OSW, zdolność OSW do 
udostępniania przepustowości za pośrednictwem GSA oraz wypłacalność 
Użytkowników Platformy zamawiających przepustowość w drodze Aukcji. Operator 
GSA nie ponosi odpowiedzialności za zawieranie i realizację umów o świadczenie 
usług przesyłania zawartych pomiędzy OSW a Użytkownikiem Systemu w zakresie 
zamówionej przepustowości, w szczególności za nie zawarcie umowy o 
świadczenie usług przesyłania z Użytkownikiem Systemu pomimo złożenia 
wiążącej Oferty w Aukcji. 

29.2 Odpowiedzialność Operatora GSA za niewykonanie lub nieprawidłowe 
wykonanie Umowy o korzystanie z platformy GSA ograniczona jest do 
dających się przewidzieć strat poniesionych w związku z naruszeniem 
istotnych obowiązków Operatora GSA. 
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29.3 Za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej lub za szkodę na osobie oraz za 
uszkodzenie ciała, Strony Umowy o korzystanie z platformy GSA ponoszą 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

29.4 Na zasadach określonych w § 29 Strony Umowy o korzystanie z platformy GSA 
odpowiadają ponadto za szkody powstałe w wyniku niewypełnienia lub 
nienależytego wypełnienia obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie 
przez przedstawicieli danej Strony. 

§ 30 Siła wyższa 

30.1 Siła wyższa to zdarzenie, które ma miejsce na skutek okoliczności leżących poza 
kontrolą stron i niepowstałe z winy stron, którego nie można przewidzieć ani 
uniknąć (lub uniknąć w terminie) poprzez zastosowanie należytej staranności oraz 
technologicznie lub ekonomicznie uzasadnionych środków i które uniemożliwia 
tymczasowe lub ostateczne wypełnienie obowiązków umownych. Tego typu 
zdarzenia obejmują w szczególności katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, 
przerwy w zasilaniu lub komunikacji, zgodne z prawem strajki oraz postanowienia 
prawne lub działania zlecony przez instytucje, agencje rządowe lub sądy 
(niezależnie od ich legalności). 

30.2 W przypadku siły wyższej strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej 
zostanie zwolniona z obowiązków, na jakie siła wyższa ma wpływ, przez cały 
okres jej trwania. Druga strona zostanie w takiej sytuacji zwolniona ze swoich 
obowiązków umownych na tak długo, jak długo strona znajdująca się pod 
wpływem siły wyższej nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków umownych.  

30.3 Strona Umowy znajdująca się pod wpływem siły wyższej jest zobowiązana 
bezzwłocznie poinformować drugą stronę o przyczynie i oczekiwanym okresie 
trwania zdarzenia siły wyższej. Strona znajdująca się pod wpływem siły wyższej 
jest zobowiązana podjąć starania, korzystając z wszystkich technologicznie i 
ekonomicznie uzasadnionych środków, by zapewnić sobie możliwość ponownego 
wypełniania obowiązków umownych tak szybko, jak to możliwe. 

30.4 Jeżeli strona Umowy wykorzystuje do wypełnienia swoich obowiązków umownych 
stronę trzecią i strona trzecia narażona jest na zdarzenie odpowiadające zdarzeniu 
siły wyższej lub innej sytuacji w rozumieniu pkt. 30.1, zdarzenie takie jest 
traktowane jako siła wyższa wpływająca także na stronę Umowy. 

§ 31 Wykorzystanie danych przez Operatora GSA 

31.1 Operator GSA może gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i przetwarzać 
dane osobowe Użytkowników Systemu i ich Użytkowników Platformy w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 
r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu podejmowania czynności związanych z 
realizacją Umowy o korzystanie z platformy GSA oraz zapewnienia właściwego 
wypełnienia obowiązków z niej wynikających. Ponadto Operator GSA będzie 
przekazywał odpowiednim OSP informacje niezbędne do udostępniania przez nich 
Przepustowości na GSA oraz zawierania umów o świadczenie usług przesyłania w 
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wyniku Aukcji. Dane Użytkowników Systemu i ich Użytkowników Platformy mogą 
zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania zgodnie z 
obowiązującym prawem polskim lub europejskim, w tym właściwym organom 
sądowniczym. 

31.2 Operator GSA ma jedynie prawo publikować na GSA dane wygenerowane przez 
Użytkownika Systemu oraz jego Użytkowników Platformy poprzez GSA w 
zagregowanej i anonimowej formie. 

31.3 Zapewniając anonimowość, Operator GSA może ujawnić dane dotyczące 
Użytkownika Systemu i jego Użytkowników Platformy na GSA właściwym OSP, 
pod warunkiem, że udostępnienie tego typu danych jest niezbędne zgodnie z 
Regulaminem, w szczególności podczas procesu Rejestracji lub Aktywacji, w celu 
dezaktywacji Użytkownika Systemu lub Użytkownika Platformy, do opisu prawa do 
Przepustowości udostępnianej przez OSP na GSA lub Przepustowości nabytej 
przez Użytkownika Systemu w wyniku Aukcji.  

31.4 Każdy Użytkownik Systemu oraz Użytkownik Platformy ma prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo do korygowania lub zmiany tych danych 
zgodnie z § 7 Regulaminu, jak również prawo do kontroli przetwarzania ich danych 
osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

31.5 W przypadku gdy konto Użytkownika Platformy zostanie zlikwidowane lub Umowa 
o korzystanie z platformy GSA zostanie unieważniona lub rozwiązana, Operator 
GSA niezwłocznie usunie wszelkie dane danego Użytkownika Systemu i/lub 
Użytkownika/ów Platformy. Jeżeli nie można usunąć danych w związku z prawnym 
obowiązkiem ich utrzymywania, dane będą przechowywane do końca prawnie 
wyznaczonego okresu przechowywania danych. 

§ 32 Poufność informacji 

32.1 Bez uszczerbku dla postanowień § 31, strony Umowy o korzystanie z platformy 
GSA zgadzają się traktować jako poufne – z zastrzeżeniem postanowień 32.3 – 
wszystkie informacje otrzymane w związku z Umową o korzystanie z platformy 
GSA oraz korzystaniem z GSA (dalej „Informacje poufne”), a także zgadzają się 
nie ujawniać takich informacji stronom trzecim, chyba że odpowiednie strony 
Umowy o korzystanie z platformy GSA wcześniej wyraziły zgodę na tego typu 
działanie na piśmie. Przyjmuje się, że informacje już znane stronom Umowy o 
korzystanie z platformy GSA otrzymującym takie informacje nie stanowią 
Informacji poufnych w momencie ich pozyskania.  

32.2 Strony Umowy o korzystanie z platformy GSA są zobowiązane wykorzystywać 
Informacje poufne wyłącznie w celu realizacji Umowy o korzystanie z platformy 
GSA. 

32.3 Strony Umowy o korzystanie z platformy GSA mają prawo ujawnić Informacje 
poufne otrzymane od drugiej strony bez jej uprzedniej pisemnej zgody w 
następujących sytuacjach: 
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32.3.1 Podmiotom powiązanym w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań 
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, pod warunkiem że tego typu ujawnienie jest konieczne w celu 
właściwej realizacji obowiązków zawartych w Umowie o korzystanie z 
platformy GSA przez stronę ujawniającą. W takiej sytuacji strony ujawniające 
Umowy o korzystanie z platformy GSA zapewnią, aby ich Podmioty 
powiązane traktowały otrzymane informacje jako poufne; 

32.3.2 swoim przedstawicielom, doradcom, bankom i agencjom ubezpieczeniowym 
w razie, gdy takie ujawnienie jest konieczne w celu właściwej realizacji 
porozumień oraz o ile takie osoby, firmy lub agencje zobowiązały się 
traktować otrzymane informacje jako poufne lub są na mocy prawa 
zobowiązane zachować tajemnice w wyniku wykonywanej profesji; 

32.3.3 i/lub stronom trzecim w zakresie, w jakim informacje poufne: 

32.3.3.1 są już ogólnodostępne lub zostały udostępnione społeczeństwu w 
sposób, na który nie wpływają działania stron otrzymujących Umowy o 
korzystanie z platformy GSA, lub  

32.3.3.2 muszą zostać ujawnione przez OSP i/lub strony Umowy o korzystanie z 
platformy GSA na mocy wymogu prawnego lub zapytania ze strony 
organu nadzoru. W takiej sytuacji strony Umowy o korzystanie z 
platformy GSA ujawniające informacje są zobowiązane bezzwłocznie 
poinformować o tym fakcie pozostałe strony. 

32.4 Obowiązek zachowania poufności upływa pięć (5) lat po rozwiązaniu Umowy o 
korzystanie z platformy GSA. 

32.5 Postanowienia art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego oraz 
wprowadzonych na jego podstawie przepisów krajowych pozostają nienaruszone. 

§ 33 Zmiany w Umowie o korzystanie z platformy GSA 

33.1 Operator GSA zastrzega sobie prawo do poszerzenia zakresu i treści postanowień 
Umowy o korzystanie z platformy GSA, w szczególności:  

33.1.1 gdy jest to konieczne, by spełnić wymagania obowiązujących przepisów i/lub 
prawnie wiążących decyzji lub postanowień wydanych przez sądy lub organy 
krajowe lub międzynarodowe (np. decyzji wydanych przez właściwy organ 
nadzoru), 

33.1.2 ze względu na rozwój GSA i nowe wymogi techniczne, 

33.1.3 z uwagi na potrzeby operacyjne GSA. 

33.2 Użytkownicy Systemu zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną za 
pośrednictwem GSA o wszystkich skonsolidowanych zmianach lub poprawkach. 
W przypadku braku akceptacji zmian Umowy o korzystanie z platformy GSA, 
Użytkownik Systemu może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z platformy GSA 
zgodnie z postanowieniami pkt. 24.2 Regulaminu. Rozwiązanie nie wpływa na 
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wiążące Oferty złożone przez Użytkownika Systemu przed rozwiązaniem Umowy 
o korzystanie z platformy GSA. 

§ 34 Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 

34.1 Do Umowy o korzystanie z platformy GSA zastosowanie ma wyłącznie prawo 
polskie, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).  

34.2 Wszelkie spory wynikające z Umowy o korzystanie z platformy GSA lub 
powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
GAZ-SYSTEM S.A. 

§ 35 Język i rozdzielność postanowień 

35.1 Moc prawną ma jedynie i wyłącznie polska wersja Regulaminu. Pozostałe wersje 
językowe mają jedynie charakter informacyjny. W razie sprzeczności pomiędzy 
wersjami językowymi Regulaminu, wersja polska ma charakter wiążący. 

35.2 Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu jest lub okaże się nieskuteczne lub 
niewykonalne, nie wpływa to na pozostałą treść Regulaminu. Jeżeli którekolwiek z 
postanowień zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie nieważne lub 
niewykonalne postanowienie należy zastąpić ważnym i wykonalnym zapisem, 
który w najbliższym stopniu odpowiada założeniu ekonomicznemu pierwotnego 
postanowienia. To samo dotyczy wykrycia braków w Regulaminie.  

 


