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1. INFORMACJE OGÓLNE 

W ramach niniejszego Regulaminu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(zwany dalej „GAZ-SYSTEM") oraz EUSTREAM A.S. (zwany dalej „EUSTREAM") zamierzają 

oszacować poziom wiążącego zapotrzebowania Uczestników na przepustowość Punktu 

Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja. Nowy punkt połączenia międzysystemowego będzie 

dostępny po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania Połączenia Międzysystemowego Polska - 

Słowacja. 

Procedura Open Season, prowadzona wspólnie przez GAZ-SYSTEM i EUSTREAM, jest 

niezbędna do dokonania oceny poziomu kosztów budowy Połączenia Międzysystemowego 

Polska - Słowacja, które zostaną pokryte przez zapotrzebowanie rynkowe oraz do podjęcia 

Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej o budowie Połączenia Międzysystemowego Polska - 

Słowacja. Procedura Open Season składać się będzie jedynie z fazy wiążącej, w której 

udostępniona zostanie przepustowość Połączenia Międzysystemowego Polska – Słowacja, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.5.2.  

1.1. OPIS PROJEKTU 

EUSTREAM i GAZ-SYSTEM kontynuują prace przygotowawcze w zakresie budowy nowego, 

dwukierunkowego gazociągu łączącego słowacki system przesyłowy należący do EUSTREAM 

z polskim systemem przesyłowym, którego właścicielem jest GAZ-SYSTEM, o łącznej długości 

około 158 km. 

Głównym celem budowy Połączenia Międzysystemowego Polska - Słowacja jest stworzenie 

ciągłej przepustowości pomiędzy Polskim Systemem i Słowackim Systemem w ilości: 

Kierunek kWh/h MWh/doba 

mld m3(n)/rok 

(orientacyjnie) 

mln metrów3 

(n)/doba 

(orientacyjnie) 

m3(n)/godz 

(orientacyjnie) 

PL-SK 5 998 333 143,960 4.7 12.90 537 413 

SK-PL 7 274 583 174,590 5.7  15.64 651 758 

 

Połączenie Międzysystemowe Polska - Słowacja zagwarantuje dywersyfikację źródeł, tras oraz 

stabilność dostaw paliwa gazowego do obu krajów, jak również zwiększy konkurencyjność 

wewnętrznego rynku gazu. Dzięki Połączeniu Międzysystemowemu Polska - Słowacja polscy 
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uczestnicy rynku zyskają dostęp do tak zwanego Korytarza Południowego, który umożliwia 

pozyskiwanie gazu z takich obszarów wydobywczych, jak region Morza Kaspijskiego i 

wschodnia część Morza Śródziemnego. Dzięki uruchomieniu Połączenia Międzysystemowego 

Polska - Słowacja, słowaccy uczestnicy rynku zyskają możliwość importu paliwa gazowego 

oferowanego na rynku polskim, a zwłaszcza paliwa gazowego uzyskanego w procesie 

regazyfikacji w terminalu LNG.  

 

Projekt znacząco zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w całym regionie Europy Środkowo-

Wschodniej i Południowo-Wschodniej poprzez zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliwa 

gazowego i zmniejszenie obecnego poziomu uzależnienia od dostaw paliwa gazowego z 

jednego źródła. Realizacja Projektu, obejmującego swym zasięgiem najbardziej wrażliwe 

regiony Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, zwiększy bezpieczeństwo 

wolumenu dostaw i przyniesie szereg innych korzyści nie tylko dla rynku polskiego i 

słowackiego, ale również dla rynków pozostałych państw członkowskich UE (w tym regionu 

Bałkanów) oraz Ukrainy.  

Projekt Połączenia Międzysystemowego Polska - Słowacja zakłada zaprojektowanie i budowę 

gazociągu ze słowackiej Tłoczni gazu Veľké Kapušany do granicy polsko - słowackiej oraz od 

granicy polsko - słowackiej do węzła w Strachocinie, wraz z budową nowej tłoczni gazu w 

Strachocinie. Realizacja Połączenia Międzysystemowego Polska - Słowacja obejmuje również 

niezbędne inwestycje w rozbudow ę krajowej sieci gazoci ągów w południowo-wschodniej 

Polsce , czyli budowę gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń, gazociągu Tworóg – Tworzeń oraz 

gazociągu Strachocina – Pogórska Wola.  

1.2. INFORMACJE O EUSTREAM 

EUSTREAM jest operatorem wysokociśnieniowego systemu przesyłowego na terytorium 

Republiki Słowackiej podłączonego do głównych gazociągów na Ukrainie, w Austrii i Czechach, 

a od lipca 2015 roku także do węgierskiego systemu przesyłowego paliwa gazowego. 

Od roku 1972 EUSTREAM zrealizował przesył ponad 2,3 bln metrów sześciennych gazu 

ziemnego przez terytorium Republiki Słowackiej. W ten sposób firma z powodzeniem 

kontynuuje tradycję słowackiego przemysłu gazowego, sięgającej ponad 150 lat.  

EUSTREAM umożliwia dostęp do sieci przesyłowej paliwa gazowego i oferuje swoim klientom 

usługi przesyłowe na zasadach przejrzystości i niedyskryminacji. Zasady dostępu są w pełni 

zgodne z obowiązującym prawodawstwem i standardami branży gazowniczej. Partnerzy 

handlowi EUSTREAM to największe przedsiębiorstwa energetyczne, zarówno z państw 

członkowskich UE, jak i spoza UE. 
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Procedura certyfikacji, w ramach której zweryfikowano zgodność EUSTREAM z wymogami 

niezależności w ramach przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, zakończyła się w dniu 22 

listopada 2013 roku wydaniem przez Ministerstwo Gospodarki certyfikatu ITO dla EUSTREAM. 

Decyzja Ministerstwa Gospodarki była następstwem decyzji wydanej przez RONI w dniu 28 

października 2013 r.  

1.3. INFORMACJE O GAZ-SYSTEM   

Podstawową działalnością GAZ-SYSTEM jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na 

terenie całego kraju w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców 

końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. 13 października 2010 roku Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej jako: "Prezes URE") wydał decyzję, na mocy której GAZ-SYSTEM 

nadano status Operatora Gazociągów Przesyłowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 

dnia 31 grudnia 2030 r. 

Spółka prowadzi działalność przesyłową w oparciu o sieć przesyłową na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której jest właścicielem. 

22 września 2014 r. Prezes URE przyznał spółce GAZ-SYSTEM certyfikat spełnienia kryteriów 

niezależności w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego na sieciach 

własnych.  

1.4. DEFINICJE 

1.4.1. Aukcja - metoda alokacji Przepustowości opisana w punkcie 4.4, prowadzona na 

Platformie GSA w przypadku Nadmiarowych Rezerwacji Przepustowości; 

1.4.2. Wiążąca Oferta - ostatecznie zgłoszone zapotrzebowanie Uczestnika na Oferowane 

Przepustowości w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja, przedłożona w 

formie zgodnej z Załącznikiem 1, która w przypadku przyjęcia przez EUSTREAM 

dla Słowackiego Systemu i przez GAZ-SYSTEM dla Polskiego Systemu doprowadzi 

do zawarcia Kontraktów Przesyłowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.5.2; 

1.4.3. Przepustowość - powiązana ciągła zdolność przesyłowa Punktu Wejścia/Wyjścia 

Polska - Słowacja, umożliwiająca przepływ gazu w kierunku z Polski na Słowację w 

wysokości określonej w pkt. 4.1.1.2 oraz ze Słowacji do Polski w wysokości 

określonej w pkt. 4.1.1.1, wyrażona w kWh/h i MWh/d, zapewniona w wyniku 

budowy Połączenia Międzysystemowego Polska - Słowacja, będąca przedmiotem 

Procedury; 

1.4.4. Ocena Zdolności Kredytowej - ocena zdolności kredytowej Uczestnika zgodnie z 

brzmieniem pkt. 3.2.2; 
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1.4.5. Prawo energetyczne - ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku 

(tekst jednolity Dz U. nr 2012, poz. 1059, z późniejszymi zmianami), obowiązująca 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  

1.4.6. Punkt Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja - punkt połączenia międzysystemowego 

na Połączeniu Międzysystemowym Polska – Słowacja, objęty alokacją 

Przepustowości w ramach Procedury Open Season;  

1.4.7. URE - Urząd Regulacji Energetyki, krajowy organ regulacyjny w Polsce;  

1.4.8. Ostateczna Alokacja - potwierdzenie przez EUSTREAM dla Słowackiego Systemu i 

przez GAZ-SYSTEM dla  Polskiego Systemu alokacji stosownych Przepustowości 

Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja Uczestnikowi w wyniku Procedury Open 

Season zgodnie z pkt. 4.3 - 4.4  Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 

4.5.2; 

1.4.9. Ostateczna Decyzja Inwestycyjna - pozytywna lub negatywna decyzja podjęta przez 

EUSTREAM i GAZ-SYSTEM dotycząca budowy Połączenia Międzysystemowego 

Polska - Słowacja; 

1.4.10. Połączenie Międzysystemowe Polska - Słowacja - transgraniczny  gazociąg 

pomiędzy Tłocznią w miejscowości Veľké Kapušany na Słowacji a Węzłem 

Strachocina w Polsce wraz z całą infrastrukturą niezbędną do zapewnienia 

dwukierunkowego przesyłu paliwa gazowego między Polskim Systemem i 

Słowackim Systemem, tj. Tłocznia w Strachocinie oraz gazociągi: Pogórska Wola – 

Tworzeń, Tworóg – Tworzeń i Strachocina – Pogórska Wola; 

1.4.11. Doba Gazowa - oznacza okres od godziny 06:00 (odpowiednio CEST/CET) dnia 

bieżącego do godziny 06:00 (odpowiednio CEST/CET) dnia następnego; 

1.4.12. Miesiąc Gazowy – oznacza okres od godziny 06:00 (odpowiednio CEST/CET) 

pierwszego dnia danego miesiąca do godziny 06:00 (odpowiednio CEST/CET) 

pierwszego dnia następnego miesiąca; 

1.4.13. Rok gazowy - okres od godz. 06.00 (odpowiednio CEST/CET) dnia 1 października 

roku poprzedniego do godz. 06.00 dnia 1 października roku bieżącego; 

1.4.14. Platforma GSA – Platforma GAZ-SYSTEM Aukcje, dedykowana platforma 

informatyczna umożliwiająca alokację Przepustowości zgodnie z brzmieniem 4.4 

Regulaminu, dostępna na stronie: https://aukcje.gaz-system.pl/. Warunkiem udziału 

Uczestnika w Procedurze Open Season jest rejestracja Uczestnika na Platformie 

GSA; 

1.4.15. kWh (kilowatogodzina) - oznacza jednostkę energii, równowartość ilości 
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przesyłanego paliwa gazowego, będąc zarazem produktem paliwa gazowego 

przesyłanego w danym punkcie wejścia lub danym punkcie wyjścia w jednostkach 

objętości i wartości ciepła spalania właściwych dla tego punktu;  

1.4.16. Negatywna Ostateczna Decyzja Inwestycyjna - decyzja podjęta przez jedną ze 

Stron lub obie Strony, stanowiąca ostateczne i nieodwołalne zakończenie Projektu;  

1.4.17. Operational Order EUSTREAM - obowiązujący Operational Order EUSTREAM jako 

operatora systemu przesyłowego, zatwierdzony przez RONI i opublikowany na 

oficjalnej stronie internetowej EUSTREAM. Operational Order stanowi integralną 

część Regulaminu w formie Załącznika 2; 

1.4.18. Uczestnik - każdy podmiot, który złożył w czasie trwania Procedury Wiążącą Ofertę 

wraz z kompletem dokumentów; 

1.4.19. Strona/ Strony - GAZ-SYSTEM i/lub EUSTREAM zwane dalej indywidualnie Stroną 

lub łącznie Stronami; 

1.4.20. Polski System - system gazociągów wraz z powiązanym wyposażeniem i 

urządzeniami, będący własnością i zarządzany przez GAZ-SYSTEM i podłączony 

do Słowackiego Systemu w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja; 

1.4.21. Pozytywna Ostateczna Decyzja Inwestycyjna - decyzja podjęta przez obie Strony, 

ostatecznie i nieodwołalnie potwierdzająca wolę Stron do rozpoczęcia budowy 

Połączenia Międzysystemowego Polska - Słowacja;  

1.4.22. Procedura / Procedura Open Season - wiążąca faza open season przeprowadzona 

w celu określenia zapotrzebowania uczestników rynku na Przepustowość Punktu 

Wejścia/Wyjścia  Polska – Słowacja na Połączeniu Międzysystemowym Polska-

Słowacja, w obu kierunkach przepływu paliwa gazowego, której zasady 

prowadzenia opisano w niniejszym Regulaminie; 

1.4.23. Projekt - wszelkie działania podejmowane przez GAZ-SYSTEM i EUSTREAM w 

celu budowy Połączenia Międzysystemowego Polska - Słowacja, zawarcia 

Kontraktów Przesyłowych i alokacji Przepustowości Punktu Wejścia/Wyjścia Polska 

- Słowacja oraz rozpoczęcia oddania do użytkowania Połączenia 

Międzysystemowego Polska - Słowacja; 

1.4.24. RONI – ang. Regulatory Office for Network Industries, krajowy organ regulacyjny na 

Słowacji; 

1.4.25. Regulamin - niniejszy dokument, opisujący zasady prowadzenia Procedury Open 

Season dla Połączenia Międzysystemowego Polska - Słowacja wraz z 

Załącznikami;  
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1.4.26. Harmonogram - harmonogram opisany w punkcie 2.4., tj. ramowy plan realizacji 

najważniejszych etapów Projektu; 

1.4.27. Słowacki System - system gazociągów wraz z powiązanym wyposażeniem i 

urządzeniami, będący własnością i zarządzany przez EUSTREAM i podłączony do  

Polskiego Systemu w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja; 

1.4.28. Taryfa EUSTREAM - obowiązująca decyzja cenowa wydana przez RONI na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa która określa taryfy stosowana dla 

odpowiednich przepustowości w punktach wejścia/wyjścia (w tym Punktu 

Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja) i procedurę ich zastosowania; dla celów 

Procedury Open Season stosowane będą taryfy określone w pkt. 5.1 Regulaminu w 

powiązaniu z decyzją RONI Nr 0103/2014/P ze zmianami, stanowiące Załącznik 6 

do Regulaminu;  

1.4.29. Taryfa GAZ-SYSTEM – Taryfa ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i opublikowana na stronie internetowej GAZ-SYSTEM. Regulamin dotyczy 

wersji Taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 roku, zatwierdzonej przez 

Prezesa URE (znak DRG-4212-59(8)/2015/6154/IX/JDo1), który stanowi Załącznik 

7 do Regulaminu, lub do każdej kolejnej wersji Taryfy GAZ-SYSTEM, która zastąpi 

lub zmieni wspomnianą powyżej wersję Taryfy GAZ-SYSTEM; 

1.4.30. IRiESP GAZ-SYSTEM – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej ustalona 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i opublikowana na stronie internetowej 

GAZ-SYSTEM. Regulamin dotyczy wersji IRiESP GAZ-SYSTEM obowiązującej od 

dnia 3 lutego 2016 roku, zatwierdzonej przez Prezesa URE (znak DRR-4322-

2(18)/2015/2016/AN/MP), który stanowi Załącznik 3 do Regulaminu, lub do każdej 

kolejnej wersji IRiESP GAZ-SYSTEM, która zastąpi lub zmieni wspomnianą powyżej 

wersję IRiESP GAZ-SYSTEM; 

1.4.31. Kontrakt Przesyłowy - warunkowa umowa o świadczenie usług przesyłania paliwa 

gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja, umożliwiająca 

Uczestnikowi uzyskanie dostępu do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM i EUSTREAM, 

z zastrzeżeniem warunków określonych w artykule 4.5.6 Regulaminu, zawarta 

pomiędzy Uczestnikiem a każdą ze Stron w wyniku alokacji Przepustowości w 

ramach Procedury Open Season. W przypadku GAZ-SYSTEM, Kontrakt 

Przesyłowy przyjmie formę warunkowego przydziału przepustowości i przydziału 

zdolności (PP/PZ), stanowiącego załącznik do ramowej umowy przesyłowej; 

1.4.32. Produkt roczny - Przepustowość, o którą wnioskować może Uczestnik w określonej 

ilości na wszystkie Doby Gazowe w danym Roku gazowym; 
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1.5. PODSTAWY PRAWNE 

1.5.1. Regulamin opisuje zasady przeprowadzenia Procedury oraz prawa i obowiązki 

podmiotów uczestniczących w Procedurze. Regulamin stanowi dokument wiążący, 

określający wymagania GAZ-SYSTEM i EUSTREAM względem Uczestników 

Procedury. 

1.5.2. W uzupełnieniu do zapisów Regulaminu, warunki dotyczące świadczenia usług 

przesyłania paliwa gazowego w ramach Połączenia Międzysystemowego Polska - 

Słowacja zostały ujęte w poniższych dokumentach:  

1.5.2.1. Operational Order EUSTREAM; 

1.5.2.2. Taryfa EUSTREAM; 

1.5.2.3. IRiESP GAZ-SYSTEM; 

1.5.2.4. Taryfa GAZ-SYSTEM. 

1.5.3. Złożenie Wiążącej Oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

postanowień Regulaminu, obowiązującego Operational Order EUSTREAM, 

obowiązującej IRiESP GAZ-SYSTEM oraz aktualnej wersji Taryfy EUSTREAM i 

Taryfy GAZ-SYSTEM. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące wersje Operational Order 

EUSTREAM, IRiESP GAZ-SYSTEM oraz Taryfy EUSTREAM i Taryfy GAZ-

SYSTEM (Załączniki nr 2, 3, 5, 6 do Regulaminu).  

1.5.4. Bez uszczerbku dla punktu 1.5.3, punkty: 7.4.1 – 7.4.11, 7.4.12.3 – 7.4.12.4, 7.8.1, 

7.8.3 i 8.8.1 IRiESP GAZ-SYSTEM nie mają zastosowania do Procedury Open 

Season. W przypadku, gdy Prezes URE zatwierdzi nową wersję IRiESP GAZ-

SYSTEM lub zmiany do niej, w wyniku czego zmianie ulegnie numeracja 

poszczególnych zapisów w tejże, wszelkie odniesienia w niniejszym Regulaminie do 

zapisów IRiESP GAZ-SYSTEM dotyczą zapisów nowej lub poprawionej wersji 

IRiESP GAZ-SYSTEM. Jeśli w wyniku powyższej sytuacji poszczególne zapisy 

IRiESP GAZ-SYSTEM wymienione w niniejszym dokumencie zostaną usunięte, 

wówczas usunięte postanowienia IRiESP GAZ-SYSTEM nie mają zastosowania do 

Procedury Open Season. 

1.5.5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek błędną interpretację lub 

wykorzystanie danych zawartych w niniejszym dokumencie; Strony nie ponoszą 

jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju działania, konsekwencje, 
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straty, itp. wynikające z informacji, niedokładności, niekompletności lub pominięcia 

faktów w treści niniejszego dokumentu. 

1.5.6. Procedura Open Season prowadzona jest w oparciu o Dyrektywę 2009/73/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku dotyczącą wspólnych 

zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą Dyrektywę 2003/55/WE, 

Rozporządzenie (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 

2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i 

uchylające rozporządzenie nr 1775/2005/WE, obowiązujące ustawodawstwo 

krajowe w Polsce i na Słowacji oraz Wytyczne ERGEG dotyczące dobrych praktyk 

w zakresie Procedury Open Season z dnia 21 maja 2007 r., ref: C06-GWG-29-05c. 

Powyższe przepisy zapewniają przejrzystość i równe traktowanie wszystkich 

Uczestników Procedury. 

1.5.7. Po stronie polskiej, Procedura Open Season opiera się również na postanowieniach 

punktu 7.1.13 IRiESP GAZ-SYSTEM.  

2. UCZESTNICTWO W PROCEDURZE OPEN SEASON  

2.1. Zasady Ogólne 

2.1.1. Wszystkie wymagane dokumenty, jak opisano w Regulaminie, powinny zostać 

przedłożone do obu Stron. 

2.1.2. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Procedurze Open Season powinny 

postępować w następujący sposób:  

2.1.2.1. Wypełnić Załącznik 1 („Wiążąca Oferta "), wpisać dane firmy i wnioskowaną 

Przepustowość. Odesłać dokument (oryginał) opatrzony podpisem osoby 

upoważnionej listem poleconym lub kurierem na adresy korespondencyjne 

EUSTREAM i GAZ-SYSTEM wymienione w Rozdziale 6 (Zawiadomienia i 

Dane Kontaktowe) nie później niż do godz. 16:00 CEST dnia 16 sierpnia 

2016r.. Zalecamy również przesłać kopie pocztą elektroniczną na adres 

transmission@eustream.sk i openseason@gaz-system.pl, w temacie 

wpisując “PL-SK Binding Open Season 2016”. EUSTREAM i GAZ-SYSTEM 

mają prawo odrzucić Wiążącą Ofertę, jeżeli wpłynie ona fizycznie po godz. 

16:00 CEST dnia 16 sierpnia 2016r..  

2.1.2.2. Do Wiążącej Oferty składanej do EUSTREAM należy dołączyć następujące 

dokumenty:  

2.1.2.2.1. oryginał aktualnego wypisu z rejestru sądowego spółek 
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handlowych (lub podobny dokument) Uczestnika, wydany nie 

wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia Wiążącej Oferty; 

2.1.2.2.2. poświadczony notarialnie oryginał podpisu upoważnionego 

przedstawiciela (przedstawicieli); 

2.1.2.2.3. udokumentowany kapitał zakładowy spółki, na przykład roczne 

sprawozdanie z certyfikatem audytora (bilans, rachunek zysków i 

strat) za ostatni zakończony rok obrotowy; 

2.1.2.2.4. poświadczenie faktycznej wiarygodności kredytowej, w tym 

szczegółowe informacje na temat agencji ratingowej (w 

przypadku, gdy wobec oferenta nie przeprowadzono oceny 

wiarygodności kredytowej, wymagane jest stosowne 

oświadczenie w tej sprawie); 

2.1.2.2.5. w przypadku, gdy Wiążąca Oferta nie została podpisana przez 

organ statutowy Uczestnika zgodnie z powyższą dokumentacją, 

poświadczone notarialnie (lub stosownie uwierzytelnione) 

pełnomocnictwo (lub podobny dokument spełniający oczekiwania 

Stron) wystawione na osobę składającą podpis i upoważniające 

do podpisania w imieniu Uczestnika Wiążącej Oferty i wszelkiej 

powiązanej dokumentacji (w tym dokumentów dotyczących 

zabezpieczeń finansowych i Kontraktu Przesyłowego);  

2.1.2.2.6. dowód złożenia zabezpieczenia na poczet zawarcia Kontraktu 

Przesyłowego zgodnie z brzmieniem pkt. 3.2.1 i 3.3.1 poniżej; 

2.1.2.2.7. pełnomocnictwo dla osób, która będą reprezentować Uczestnika 

podczas Aukcji na Platformie GSA, zgodnie z Załącznikiem 9, o 

ile podmiot składający Wiążącą Ofertę nie złożył już wcześniej 

EUSTREAM takiego pełnomocnictwa. 

2.1.2.3. Do Wiążącej Oferty składanej do GAZ-SYSTEM należy dołączyć 

dokumenty wymienione w pkt. 2.1.2.2.1, 2.1.2.2.5 i 2.1.2.2.6, a także 

pełnomocnictwo dla osób, które będą reprezentować Uczestnika podczas 

Aukcji na Platformie GSA, zgodnie z Załącznikiem 10, o ile podmiot 

składający Wiążącą Ofertę nie złożył już wcześniej GAZ-SYSTEM takiego 

pełnomocnictwa. 

2.1.3. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w języku angielskim (lub 

przetłumaczone na ten język). W przypadku dokumentów tłumaczonych należy 
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przedłożyć tłumaczenie przysięgłe. W przypadku dokumentów składanych do GAZ-

SYSTEM, akceptowana będzie wersja w języku polskim. W przypadku dokumentów 

składanych do EUSTREAM, akceptowana będzie wersja w języku słowackim. W 

celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, za ważną i obowiązującą uznaje się 

wyłącznie Wiążącą Ofertę złożoną zgodnie z Załącznikiem 1, wraz z odpowiednimi 

dokumentami określonymi w pkt 2.1.2. 

2.1.4. Wiążąca Oferta może być złożona wyłącznie przez podmiot, który ma zawartą z 

GAZ-SYSTEM ważną ramową umowę przesyłową. Procedura zawierania ramowej 

umowy przesyłowej z GAZ-SYSTEM została opisana w rozdziale 6 IRiESP GAZ-

SYSTEM. 

2.1.5. Każda Wiążąca Oferta musi zawierać oświadczenie Uczestnika o akceptacji 

wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń. Uczestnikom nie przysługuje prawo modyfikacji ani wycofania 

przedłożonej Wiążącej Oferty (lub Ofert). Wiążąca Oferta powinna zawierać 

wyraźne i jednoznaczne oświadczenie Uczestnika, które jest nieodwołalne, 

bezwarunkowe i wiążące dla Uczestnika do chwili zawarcia stosownego Kontraktu 

Przesyłowego lub powiadomienia przez Strony, że Uczestnikowi nie przydzielono 

żadnej Przepustowości w wyniku Ostatecznej Alokacji zgodnie z pkt 4.3 lub 

Ostatecznej Alokacji w przypadku Nadmiarowych Rezerwacji Przepustowości 

zgodnie z pkt 4.4.  

2.1.6. Warunkiem udziału Uczestnika w Procedurze Open Season jest rejestracja 

Uczestnika na Platformie GSA. W celu uniknięcia wątpliwości EUSTREAM i GAZ-

SYSTEM nie będą wymagać żadnych dodatkowych dokumentów od Uczestników, 

którzy złożyli Wiążącą Ofertę wraz z załączonymi dokumentami w myśl pkt 2.1.2 i 

2.1.3 celem przyjęcia Uczestnika na Platformę zgodnie z brzmieniem § 6 

Regulaminu Platformy GSA.  

2.1.7. Jeżeli Uczestnik nie spełni któregokolwiek ze zobowiązań określonych w pkt 2.1.2 - 

2.1.6, w szczególności, gdy przedłożona Wiążąca Oferta okaże się niekompletna 

lub/oraz brakuje któregokolwiek z Załączników lub wymaganych dokumentów, 

właściwa ze Stron wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków w Wiążącej Ofercie 

w wyznaczonym czasie. Jeżeli Uczestnik nie uzupełni braków w Wiążącej Ofercie 

we wskazanym czasie, Wiążąca Oferta zostanie odrzucona.  

2.1.8. Właściwa ze Stron odrzuci Wiążącą Ofertę w przypadku, gdy złożona Wiążąca 

Oferta: 

2.1.8.1. pozostaje niekompletna w ostatecznym dniu upływu terminu składania ofert 
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wskazanym w Regulaminie; 

2.1.8.2. nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, w szczególności gdy 

wnioskowana Przepustowość jest mniejsza niż określono to w pkt 4.2.2.3; 

2.1.8.3. nie zawiera bezpośredniego odniesienia do wiążącego charakteru Oferty jak 

wskazano to powyżej, a Uczestnik nie uzupełni Wiążącej Oferty zgodnie z 

brzmieniem pkt. 2.1.7. 

2.1.9. Właściwa ze Stron poinformuje Uczestnika w przypadku odrzucenia złożonej przez 

niego Wiążącej Oferty. W przypadku odrzucenia Wiążącej Oferty przez którąkolwiek 

ze Stron, Uczestnik przestaje być nią związany wobec którejkolwiek ze Stron, a 

zabezpieczenie zawarcia Kontraktu Przesyłowego jest mu zwracane. 

2.1.10. Bez uszczerbku dla obowiązku przedłożenia wymaganych dokumentów 

wymienionych powyżej w pkt 2.1.2, EUSTREAM może żądać od Uczestnika 

dostarczenia dodatkowych informacji uznanych za niezbędne do przeprowadzenia 

Oceny Zdolności Kredytowej i / lub do przyjęcia Wiążącej Oferty.  

2.1.11. EUSTREAM z ramienia Słowackiego Systemu oraz GAZ-SYSTEM z ramienia  

Polskiego Systemu potwierdzą otrzymanie każdej Wiążącej Oferty w terminie 3 dni 

roboczych od daty wpłynięcia Wiążącej Oferty.  

2.2. Poufno ść  

2.2.1. O ile nie zastrzeżono inaczej w niniejszym Regulaminie lub na mocy określonej 

ustawy lub rozporządzenia, Strony uznają, że wszelkie dane, informacje lub 

zawiadomienia przygotowane przez Uczestników w ramach Procedury, które 

zostaną przekazane do którejkolwiek ze Stron będą traktowane jako poufne. Strony 

oświadczają, że tego typu poufne informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie 

w związku z Procedurą Open Season. 

2.2.2. O ile nie zastrzeżono inaczej w niniejszym Regulaminie lub na mocy określonej 

ustawy lub rozporządzenia, przystępując do Procedury Open Season Uczestnik 

zgadza się, że wszelkie dane, informacje lub zawiadomienia wymienione z dowolną 

ze Stron w ramach Procedury Open Season będą traktowane jako poufne. 

2.2.3. Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności Uczestników i Stron nie ma 

zastosowania w odniesieniu do wszelkich informacji, które w dniu rejestracji 

Uczestnika znajdowały się w domenie publicznej lub zostały w niej umieszczone 

później bez winy Uczestnika i/lub którejkolwiek ze Stron, lub do informacji, które 

muszą być przekazywane osobom trzecim lub organom administracji publicznej ze 

względu na obowiązujące wymogi prawa, orzeczenia sądu lub decyzję właściwego 
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organu władzy publicznej. W przypadku ujawnienia informacji poufnych dowolnej 

osobie trzeciej należy podjąć stosowne kroki bezpieczeństwa, aby zapobiec 

dalszemu ujawnianiu tych informacji przez osoby trzecie bez zgody Uczestnika i/lub 

którejkolwiek ze Stron.  

2.2.4. Niezależnie od powyższego, Strony mają prawo do ujawnienia, w formie zbiorczej i 

anonimowej, wszelkich informacji (w tym informacji poufnych) uzyskanych w 

związku z prowadzeniem Procedury Open Season, na rzecz użytkowników rynku, 

podczas planowanych spotkań, warsztatów i wstępnego badania rynku, jak również 

na rzecz wszelkich organów władzy (krajowych i unijnych) w zakresie współpracy z 

tymi organami w celu realizacji Projektu.  

2.3. Kampania informacyjna  

2.3.1. Strony udzielą Uczestnikom wszelkich niezbędnych informacji w zakresie Procedury 

Open Season poprzez regularne aktualizacje na stronach internetowych Stron i / lub 

poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Uczestników.  

2.4. Harmonogram prac 

2.4.1. EUSTREAM i GAZ-SYSTEM zamierzają przeprowadzić Procedurę zgodnie z 

przedstawionym poniżej Harmonogramem. Niemniej jednak, Strony mają prawo do 

zmiany Harmonogramu w przypadku wystąpienia takich zdarzeń w trakcie 

Procedury, które skutkować będą koniecznością modyfikacji Harmonogramu. 

Harmonogram  wi ążącej Procedury Open Season:  

 

Data 
  

01-16.08.2016 Rejestracja i składanie Wiążących Ofert 

17-22.08.2016 Proces oceny Wiążących Ofert 

23.08 – 09.09.2016 

Ostateczna Alokacja w przypadku braku Nadmiarowych 

Rezerwacji Przepustowości, 

23 – 31.08 2016 (data Aukcji 

zostanie podana w terminie 

późniejszym) 

Aukcja Przepustowości w przypadku  wystąpienia 

Nadmiarowych Rezerwacji Przepustowości  

01.09 – 16.09.2016 Ostateczna Alokacja w oparciu o wyniki Aukcji Przepustowości  

Wrzesień 2016 Zawarcie Kontraktów Przesyłowych 
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3. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE 

3.1. OGÓLNE WYTYCZNE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA FINANSOWE GO 

3.1.1. Strony będą wymagać następującego zabezpieczenia finansowego: 

3.1.1.1. zabezpieczenia na poczet zawarcia Kontraktu Przesyłowego, składanego 

przez Uczestników wraz z Wiążącą Ofertą; 

3.1.1.2. zabezpieczenia na poczet prawidłowego wykonania Kontraktu 

Przesyłowego, składanego przez Uczestników, którzy w wyniku Procedury 

Open Season zawarli warunkowe Kontrakty Przesyłowe, na wezwanie 

EUSTREAM i GAZ-SYSTEM, wystosowane przed podjęciem Ostatecznej 

Decyzji Inwestycyjnej. 

3.1.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące formy i wielkości każdego z wyżej 

wymienionych zabezpieczeń finansowych zostały określone w punktach 3.2 - 3.3 

poniżej. 

3.2. ZABEZPIECZENIE - STRONA SŁOWACKA 

3.2.1. Zabezpieczenie na poczet zawarcia Kontraktu Przesyłowego 

3.2.1.1. Wraz z Wiążącą Ofertą Uczestnik przedkłada zabezpieczenie na poczet 

zawarcia Kontraktu Przesyłowego w gotówce w walucie EUR lub w postaci 

nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji bankowej płatnej na pierwsze 

żądanie, wystawionej przez bank posiadający zewnętrzny rating kredytowy 

przynajmniej na poziomie Baa3 dla Moody’s lub równoważny w przypadku 

S&P lub Fitch, w wysokości obliczonej zgodnie z wytycznymi określonymi w 

niniejszym artykule. Gwarancja będzie ważna przez cały okres przebiegu 

Procedury, aż do dnia 31 grudnia 2016r. W celu określenia kwoty 

zabezpieczenia, zastosowanie ma maksymalna Przepustowość z 

rocznie/kwartalnie zamówionej do zakontraktowania Przepustowości, 

określona w Wiążącej Ofercie, zgodnie z poniższymi zasadami:  

3.2.1.1.1. dla zamówionej do zakontraktowania Przepustowości poniżej 

200,000 kWh/h - 34,000 EUR; 

3.2.1.1.2. dla zamówionej do zakontraktowania Przepustowości w ilości 

minimum 200,000. kWh/h lub więcej - 57,000 EUR. 

3.2.1.2. Zabezpieczenie na poczet zawarcia Kontraktu Przesyłowego może zostać 

złożone w postaci depozytu pieniężnego - płatnego na konto EUSTREAM: 
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IBAN SK59 0200 0000 0000 0012 5858. 

3.2.1.3. Wiążące Oferty (oferty) złożone bez stosownego zabezpieczenia nie będą 

rozpatrywane w ramach Procedury. 

3.2.1.4. EUSTREAM jest uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia (depozytu 

pieniężnego lub gwarancji bankowej) w jego pełnej wysokości w przypadku, 

gdy Uczestnik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań określonych w 

przedłożonej Wiążącej Ofercie, w szczególności w następujących 

sytuacjach:  

3.2.1.4.1. w przypadku Nadmiarowych Rezerwacji Przepustowości, gdy 

Uczestnik, który złożył Wiążącą Ofertę na Przepustowość, która 

zostanie przydzielona zgodnie z Regulaminem w ramach Aukcji, 

nie złoży oferty w pierwszej rundzie Aukcji lub jeżeli oferta 

złożona przez Uczestnika nie będzie równa ofercie złożonej jako 

Wiążąca Oferta; 

3.2.1.4.2. Uczestnik nie zawrze Kontraktu Przesyłowego, zgodnie z pkt 

4.5.5, pomimo dokonania przez Strony Ostatecznej Alokacji. 

3.2.1.5. Zabezpieczenie na poczet zawarcia Kontraktu Przesyłowego podlega 

zwrotowi w terminie 14 (czternastu) dni w przypadku:  

3.2.1.5.1. zakończenia przez EUSTREAM Procedury bez zawarcia 

Kontraktów Przesyłowych, w trosce o dobro Spółki lub w sytuacji 

określonej w pkt. 4.5.2,  

3.2.1.5.2. zawarcia Kontraktu Przesyłowego, 

3.2.1.5.3. nieprzydzielenia Przepustowości Uczestnikowi w wyniku 

przeprowadzonej Procedury Open Season. 

3.2.2. Ocena Zdolności Kredytowej 

3.2.2.1. Po otrzymaniu Wiążącej Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, 

EUSTREAM dokona oceny Zdolności Kredytowej Uczestników na potrzeby 

Słowackiego Systemu. 

3.2.2.2. Ocena Zdolności Kredytowej zostanie przeprowadzona przez EUSTREAM 

w oparciu o rating wiarygodności kredytowej Uczestnika dokonany przez 

Moody's, Standard & Poor's lub Fitch (lub brak takiego ratingu) w sposób 

opisany poniżej. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymał ocenę z więcej niż 

jednej agencji ratingowej, pod uwagę zostanie wzięta ocena najniższa. 
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3.2.2.3. Na potrzeby dokonania Oceny Zdolności Kredytowej Uczestnika, 

EUSTREAM może, ale nie musi, wziąć pod uwagę rating kredytowy spółki 

dominującej Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest 

przedstawić dokumenty spółki dominującej wymienione w punktach 

2.1.2.2.1, 2.1.2.2.2 i 2.1.2.2.4 a także gwarancję spółki dominującej, w 

której spółka dominująca Uczestnika nieodwołalnie, bezwarunkowo i 

wiążąco gwarantuje na pierwsze żądanie spełnienie wszystkich zobowiązań 

tego Uczestnika wobec EUSTREAM wynikających z Procedury Open 

Season, a następnie z Kontraktu Przesyłowego. EUSTREAM poinformuje o 

swojej decyzji w kwestii uwzględnienia ratingu kredytowego spółki 

dominującej w ocenie zdolności kredytowej Uczestnika.  

3.2.2.4. Aby ocenić zdolność kredytową Uczestników EUSTREAM wyróżnia trzy 

kategorie: 

3.2.2.4.1. Kategoria A: Uczestnicy posiadający ocenę wiarygodności 

kredytowej na poziomie inwestycyjnym, czyli firmy z oceną w 

skali Moody’s równą Baa3 lub wyższą (lub z równoważnym 

wskaźnikiem S&P lub Fitch). 

3.2.2.4.2. Kategoria B: Uczestnicy nieposiadający oceny wiarygodności 

kredytowej na poziomie inwestycyjnym, ale z oceną w skali 

Moody’s równą B3 lub wyższą (lub z równoważnym wskaźnikiem 

S&P lub Fitch). 

3.2.2.4.3. Kategoria C: Uczestnicy nieposiadający oceny wiarygodności 

kredytowej, lub z oceną w skali Moody’s równą Caa1 lub niższą 

(lub z równoważnym wskaźnikiem S&P lub Fitch) lub z ratingiem 

innych agencji. 

3.2.2.5. Obowiązkiem Uczestnika jest powiadomić EUSTREAM każdorazowo o 

sytuacji, gdy rating kredytowy Uczestnika (lub, w stosownych przypadkach, 

jego spółki dominującej) ulegnie zmianie lub/oraz gdy Uczestnik przestanie 

podlegać ratingowi kredytowemu. W przypadku jakiekolwiek zmiany w 

ratingu kredytowym Uczestnika (lub, w stosownych przypadkach, jego 

spółki dominującej) lub/oraz w przypadku, gdy Uczestnik przestanie 

podlegać ratingowi kredytowemu lub pojawi się negatywna informacja 

rynkowa na jego temat, EUSTREAM ma prawo do zmiany jego Oceny 

Zdolności Kredytowej i wysokości zabezpieczenia finansowego, które 

Uczestnik powinien zapewnić w związku z przydzieloną Przepustowością. 
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EUSTREAM powiadomi takiego Uczestnika o fakcie zmiany jego Oceny 

Zdolności Kredytowej, a obowiązkiem Uczestnika jest zwiększenie 

zabezpieczenia finansowego do wymaganego poziomu. Niezależnie od 

powyższego EUSTREAM ma prawo, w dowolnym momencie po alokacji 

przepustowości, zażądać wszelkich informacji niezbędnych do Oceny 

Zdolności Kredytowej, a Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia 

wymaganych w tym celu dokumentów.  

3.2.2.6. Zabezpieczenie finansowe uwzględniające Ocenę Zdolności Kredytowej 

winno być traktowane jako zabezpieczenie należytej realizacji Kontraktu 

Przesyłowego i wyliczone zgodnie z postanowieniami punktu 3.2.3. 

3.2.3. Zabezpieczenie na poczet należytej realizacji Kontraktu Przesyłowego 

3.2.3.1. Bez uszczerbku dla postanowień punktu 3.2.1 Uczestnik zobowiązany jest 

złożyć zabezpieczenie na poczet należytej realizacji Kontraktu 

Przesyłowego w postaci nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji bankowej 

płatnej na pierwsze żądanie lub w formie depozytu pieniężnego na żądanie 

EUSTERAM, wystawione przed podjęciem Ostatecznej Decyzji 

Inwestycyjnej dotyczącej Projektu. Stosowne zabezpieczenie należy wnieść 

w terminie jednego miesiąca po dokonaniu wezwania. W przypadku 

depozytu pieniężnego wpłaty należy dokonać na numer rachunku 

bankowego podany w punkcie 3.2.1.2. Udzielenia gwarancji bankowej może 

dokonać wyłącznie bank z zewnętrzną oceną zdolności kredytowej w skali 

Moody’s przynajmniej Baa3 lub z równoważnym wskaźnikiem S&P lub 

Fitch. Minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego zgodnie z 

Operational Order obowiązywać będzie przez cały okres żądanej zdolności 

przesyłowej plus przez dodatkowe dwa miesiące.  

3.2.3.2. Wysokość zabezpieczenia na poczet należytej realizacji Kontraktu 

Przesyłowego zapewnionego przez Uczestnika powinna: 

3.2.3.2.1. w przypadku Uczestników kategorii A – być równa co najmniej 

opłacie, którą Uczestnik wniesie tytułem przydzielonej 

przepustowości za okres dwóch miesięcy w których została mu 

przydzielona największa ilość przepustowości; 

3.2.3.2.2. w przypadku Uczestników kategorii B – być równa co najmniej 

opłacie, którą Uczestnik wniesie tytułem przydzielonej 

przepustowości za okres czterech miesięcy w których została mu 

przydzielona największa ilość przepustowości; 
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3.2.3.2.3. w przypadku Uczestników kategorii C – być równa co najmniej 

opłacie, którą Uczestnik wniesie tytułem przydzielonej 

przepustowości za okres sześciu miesięcy w których została mu 

przydzielona największa ilość przepustowości; 

3.2.3.3. Wysokość zabezpieczenia na poczet należytej realizacji Kontraktu 

Przesyłowego jest wyliczana w oparciu o Taryfę EUSTREAM, zgodnie z 

brzmieniem pkt. 5.1. Dla uniknięcia wątpliwości przyjęto, że zabezpieczenie 

na poczet należytej realizacji Kontraktu Przesyłowego uwzględnia także 

zabezpieczenie wnioskowane zgodnie z Operational Order, które należy 

dostarczyć w związku z wnioskami o przydział przepustowości (obejmujące 

wyłącznie zamówienie przepustowości w ramach niniejszej Procedury Open 

Season). Po sześciu miesiącach realizacji danego Kontraktu Przesyłowego 

zawartej z EUSTREAM, Uczestnik może wnioskować do EUSTREAM o 

obniżenie wysokości wniesionego zabezpieczenia finansowego do poziomu 

dwóch miesięcy w których Uczestnikowi została przydzielona największa 

ilość przepustowości i spółka EUSTREAM winna rozpatrzyć taki wniosek. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa EUSTREAM do żądania zastąpienia 

zabezpieczenia zgodnie z Operational Order w przypadku, gdy 

zabezpieczenie finansowe złożone przez Uczestnika służy do zaspokojenia 

jego umownych zobowiązań. 

3.3. ZABEZPIECZENIE - STRONA POLSKA  

3.3.1. Zabezpieczenie na poczet zawarcia Kontraktu Przesyłowego 

3.3.1.1. Wraz z Wiążącą Ofertą Uczestnik przedkłada zabezpieczenie na poczet 

zawarcia Kontraktu Przesyłowego w wysokości obliczonej zgodnie z 

wytycznymi określonymi poniżej. W celu określenia kwoty zabezpieczenia, 

zastosowanie ma maksymalna Przepustowość z rocznie/kwartalnie 

zamówionych do zakontraktowania Przepustowości, określona w Wiążącej 

Ofercie, zgodnie z poniższymi zasadami:  

3.3.1.1.1. dla maksymalnej Przepustowości poniżej 200 000 kWh/h - PLN 

150.000,00; 

3.3.1.1.2. dla maksymalnej Przepustowości w ilości co najmniej 200 000 

kWh/h lub więcej - PLN 250.000,00. 

3.3.1.2. W przypadku złożenia zabezpieczenia w gotówce, należy je zdeponować na 

koncie bankowym GAZ-SYSTEM, nr konta 



 

19 / 32 

94114019770000580301001031, a w tytule należy wpisać „Procedura 

udostępnienia przepustowości w punkcie połączenia międzysystemowego 

Polska - Słowacja”. 

3.3.1.3. Zabezpieczenie może być także złożone w formie nieodwołalnej i 

bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, płatnej na 

pierwsze żądanie OSP, której treść została zaakceptowana przez OSP. 

Gwarancja bankowa musi być wystawiona przez instytucję finansową 

posiadającą aktualny rating dokonany przez dowolną z następujących 

agencji ratingowych: Moody’s - minimalna dopuszczalna ocena ratingowa: 

Baa2, Standard & Poor's lub Fitch - minimalna dopuszczalna ocena 

ratingowa: BBB. Gwarancja będzie ważna przez cały okres Procedury, aż 

do dnia 31 grudnia 2016 r. Gwarancja bankowa (ubezpieczeniowa) będzie 

podlegać przepisom prawa polskiego. Jeśli gwarancja nie została 

wystawiona w języku polskim, powinna zostać przedłożona OSP wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

3.3.1.4. Wiążące Oferty (oferty) złożone bez stosownego zabezpieczenia nie będą 

rozpatrywane w ramach Procedury. 

3.3.1.5. GAZ-SYSTEM jest uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia (depozytu 

pieniężnego lub gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej) w jego pełnej 

wysokości w przypadku, gdy Uczestnik nie wywiąże się ze swoich 

zobowiązań określonych w przedłożonej Wiążącej Ofercie, w szczególności 

w następujących sytuacjach:  

3.3.1.5.1. w przypadku Nadmiarowych Rezerwacji Przepustowości, gdy 

Uczestnik, który złożył Wiążącą Ofertę na Przepustowość, która 

zostanie przydzielona zgodnie z Regulaminem w ramach Aukcji, 

nie złoży oferty w pierwszej rundzie Aukcji lub jeżeli oferta 

złożone przez Uczestnika nie będzie równa ofercie złożonej jako 

Wiążąca Oferta; 

3.3.1.5.2. Uczestnik nie zawrze Kontraktu Przesyłowego, zgodnie z pkt 

4.5.5, pomimo dokonania przez Strony na jego rzecz 

Ostatecznej Alokacji. 

3.3.1.6. Zabezpieczenie na poczet zawarcia Kontraktu Przesyłowego podlega 

zwrotowi w terminie 14 (czternastu) dni w przypadku:  

3.3.1.6.1. zakończenia przez GAZ-SYSTEM Procedury bez zawarcia 

Kontraktów Przesyłowych, w trosce o dobro Spółki lub w sytuacji 



 

20 / 32 

określonej w pkt. 4.5.2,  

3.3.1.6.2. zawarcia Kontraktu Przesyłowego, 

3.3.1.6.3. nieprzydzielenia Uczestnikowi Przepustowości w wyniku 

przeprowadzonej Procedury Open Season. 

3.3.2. Zabezpieczenie na poczet należytej realizacji Kontraktu Przesyłowego 

3.3.2.1. Bez uszczerbku dla postanowień punktu 3.3.1 Uczestnik zobowiązany jest 

przedłożyć zabezpieczenie na poczet należytej realizacji Kontraktu 

Przesyłowego w gotówce w PLN, lub w postaci gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej w wysokości wyliczonej zgodnie z zapisami 

Kontraktu Przesyłowego na żądanie GAZ-SYSTEM, wystosowane przed 

przyjęciem Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej dotyczącej Projektu. 

Stosowne zabezpieczenie należy wnieść w terminie jednego miesiąca po 

dokonaniu wezwania.  

4. UDOSTĘPNIENIE PRZEPUSTOWOŚCI 
Dla uniknięcia wątpliwości, przepustowość dla  Słowackiego Systemu zostanie udostępniona 

przez EUSTREAM, a dla Polskiego Systemu przez GAZ-SYSTEM, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt. 4.5.2. Każda ze Stron udostępni przepustowość zgodnie z następującymi 

postanowieniami: 

4.1. Całkowita Oferowana Przepustowo ść w ramach wi ążącej Procedury Open Season 

4.1.1. Strony oferują następujące Przepustowości, które zostaną przydzielone 

Uczestnikom w ramach Procedury Open Season (zwane dalej: “Oferowan ą 

Przepustowo ścią”): 

4.1.1.1. kierunek przesyłu paliwa gazowego ze Słowacji do Polski: 

Kierunek SK – PL 

 

Ilość Przepustowości 
Rodzaj 

Przepustowości 
czas 

    

157 131  

MWh/doba 

6 547 125 kWh/h na zasadach 

ciągłych 

• od 1 stycznia 2021 

r. godz. 06:00 do 1 

października 2035 

r. godz. 06:00 
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4.1.1.2. kierunek przesyłu paliwa gazowego z Polski na Słowację: 

Kierunek PL – SK 

 

Ilość Przepustowości 
Rodzaj 

Przepustowości 
okres 

    

128 400  

MWh/doba 

5 350 000 kWh/h na zasadach 

ciągłych  

• od 1 stycznia 

2021 r. godz. 

06:00 do 1 

października 2035 

r. godz. 06:00 

 

4.2. Opis produktu 

4.2.1. Oferowana Przepustowość zostanie udostępniona Uczestnikom w postaci 

następujących produktów Przepustowości:  

4.2.1.1. Przepustowość w kierunku przesyłu paliwa gazowego ze Słowacji do Polski:  

4.2.1.1.1. Przepustowość na zasadach ciągłych: piętnaście (15) Produktów 

rocznych, tj. od Roku gazowego 2020/2021 do Roku gazowego 

2034/2035, przy czym pierwszy Rok gazowy (2020/2021), 

obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. od godz. 06:00 do 1 

października 2021 r. do godz. 06:00. 

4.2.1.2. Przepustowość w kierunku przesyłu paliwa gazowego z Polski na Słowację: 

4.2.1.2.1. Przepustowość na zasadach ciągłych: piętnaście (15) Produktów 

rocznych, czyli od Roku gazowego 2020/2021 do roku gazowego 

2034/2035, przy czym pierwszy Produkt roczny (2020/2021), 

obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. od godz. 06:00 do 1 

października 2021 r. do godz. 06:00. 

4.2.2. Uczestnicy mogą zgłosić zapotrzebowanie na Przepustowość w następujący 

sposób: 

4.2.2.1. Jeden Uczestnik wnioskuje o równoważne Przepustowości (w tej samej 

ilości oraz kierunku) dla obu systemów - polskiego i słowackiego (tj. 

Przepustowość powiązana); 

4.2.2.2. Uczestnicy określą kierunek wnioskowanej przepustowości - ze 
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Słowackiego Systemu do Polskiego Systemu, albo z Polskiego Systemu do  

Słowackiego Systemu. 

4.2.2.3. Minimalna ilość Przepustowości wnioskowanej przez Uczestnika wynosi 24 

MWh/d (1000 kWh/h). 

4.2.3. W Wiążącej Ofercie Uczestnik winien określić: 

4.2.3.1. ilość Przepustowości i odpowiedni(e) Produkt(y) roczne, o przydział których 

wnioskuje, zgodnie z punktem 4.2.1. 

4.2.4. Maksymalna ilość Oferowanej Przepustowości, o jaką może wnioskować Uczestnik 

lub jego podmiot stowarzyszony jest ograniczona przez ilość Oferowanej 

Przepustowości określonej w punkcie 4.1 Regulaminu. W przypadku jakiejkolwiek 

Przepustowości powyżej tego limitu (w indywidualnej Wiążącej Ofercie), nadwyżka 

tej Przepustowości nie będzie brana pod uwagę, a Wiążąca Oferta danego 

Uczestnika zostanie odpowiednio zmniejszona. W takim przypadku przyjmuje się, 

że Uczestnik akceptuje zmniejszenie Wiążącej Oferty do poziomu Oferowanej 

Przepustowości. Strony niezwłocznie poinformują Uczestnika o koniecznym 

zmniejszeniu Wiążącej Oferty.  

4.2.5. Pozostała przepustowość Punktu Wejścia / Wyjścia Polska - Słowacja zostanie 

zaoferowana przez Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności w postaci standardowych produktów przepustowości, zgodnie z 

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. 

ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w 

systemach przesyłowych gazu i uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009. 

4.3. Przydział Przepustowo ści 

4.3.1. EUSTREAM dla  Słowackiego Systemu oraz GAZ-SYSTEM dla  Polskiego Systemu 

dokonają analizy otrzymanych Wiążących Ofert na zasadach niedyskryminacyjnych. 

W przypadku, gdy łączna Przepustowość, która ma być zarezerwowana w tym 

samym kierunku dla danego produktu Przepustowości w zaakceptowanych 

Wiążących Ofertach nie przekracza Oferowanej Przepustowości określonej w pkt. 

4.1.1, każdemu Uczestnikowi zostanie udostępniona Przepustowość o którą 

wnioskował w Wiążącej Ofercie. 

4.3.2. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.5.2, Strony niezwłocznie poinformują każdego 

z Uczestników o Ostatecznej Alokacji, o ile nie dojdzie do Nadmiarowych 

Rezerwacji Przepustowości, opisanych w pkt. 4.4.1. 
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4.4. Zasady przydziału Przepustowo ści w przypadku Nadmiarowych Rezerwacji 

Przepustowo ści 

4.4.1. W przypadku, gdy zsumowana ilość całkowitej Przepustowości, w tym samym 

kierunku, w ramach tego samego produktu Przepustowości, o rezerwację której 

wnioski złożono w ramach przyjętych Wiążących Ofert, przekracza Oferowaną 

Przepustowość określoną w pkt. 4.1.1 („Nadmiarowe Rezerwacje Przepustowości”), 

przydział Przepustowości w ramach określonego produktu Przepustowości na rzecz 

Uczestników zostanie dokonany w drodze Aukcji.   

4.4.2. W przypadku Nadmiarowych Rezerwacji Przepustowości, każdy Uczestnik, który 

złożył Wiążącą Ofertę na dany produkt Przepustowości otrzyma zawiadomienie o 

wystąpieniu Nadmiarowych Rezerwacji Przepustowości. Zawiadomienie zostanie 

wysłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Wiążącej Ofercie. W 

zawiadomieniu umieszczone zostaną również informacje na temat terminu Aukcji, 

produktów Przepustowości, które zostaną udostępnione w ramach Aukcji oraz 

kroków cenowych Aukcji. Uczestnicy, którzy otrzymali zawiadomienia zobowiązani 

są do wzięcia udziału i złożenia oferty w pierwszej rundzie Aukcji na ilość 

Przepustowości równą ilości określonej w Wiążącej Ofercie. 

4.4.3. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie GSA zgodnie z Regulaminem 

Platformy GSA (stanowiącym Załącznik 8 do Regulaminu) oraz postanowieniami 

punktu 4.4.  

4.4.4. Aukcja zostanie przeprowadzona w dniu wskazanym w zawiadomieniu wysłanym 

Uczestnikowi z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z punktem 4.4.2.  

4.4.5. Walutą aukcji będzie EUR, przy czym stawki taryfowe Stron, jeśli okaże się to 

konieczne, zostaną przeliczone na podstawie kursu waluty ogłoszonego przez 

Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym przed opublikowaniem 

informacji o Aukcji na Platformie GSA. 

4.4.6. W przypadku Nadmiarowych Rezerwacji Przepustowości, informacja o Ostatecznej 

Alokacji i o jej wynikach zostanie przekazana poszczególnym Uczestnikom, z 

zachowaniem zasad poufności, niezwłocznie przez każdą ze Stron po zakończeniu 

ostatniej Aukcji przeprowadzonej w ramach Procedury Open Season, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.5.2. Ostateczna Alokacja obejmie produkty 

Przepustowości przydzielone Uczestnikowi w ramach Aukcji, jak również produkty 

Przepustowości, wobec których nie doszło do Nadmiarowych Rezerwacji 

Przepustowości. 
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4.5. Procedura zawarcia Kontraktów Przesyłowych 

4.5.1. Strony wspólnie oferują w ramach Procedury Open Season Oferowaną 

Przepustowość (tj. Przepustowość Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja do 

poziomu 90% przepustowości technicznej Połączenia Międzysystemowego Polska-

Słowacja) w celu zapewnienia pokrycia kosztów realizacji i uruchomienia Połączenia 

Międzysystemowego Polska-Słowacja. 

4.5.2. Ostateczna Alokacja w zakresie Polskiego Systemu będzie zależna od wewnętrznej 

procedury uzyskania przez GAZ-SYSTEM zgód korporacyjnych na zawarcie 

Kontraktów Przesyłowych w wyniku Procedury Open Season, która zostanie 

przeprowadzona po przeanalizowaniu przez Strony Wiążących Ofert otrzymanych 

od Uczestników albo, w przypadku wystąpienia Nadmiarowych Rezerwacji 

Przepustowości, po zakończeniu wszystkich Aukcji. Jeśli niezbędne zgody nie 

zostaną udzielone, Ostateczna Alokacja nie zostanie dokonana a Procedura Open 

Season zostanie anulowana przez Strony, bez ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności i bez możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń od 

Strony/Stron tytułem poniesionych szkód ani żądania innej formy rekompensaty 

prawnej z tytułu niezawarcia Kontraktów Przesyłowych. W szczególności, 

Uczestnicy przestaną być związani złożonymi przez siebie Wiążącymi Ofertami a 

Strony nie będą zobowiązane przydzielić Uczestnikom Oferowanej Przepustowości. 

W takiej sytuacji, Strony poinformują Uczestników o anulowaniu Procedury Open 

Season, a zabezpieczenia na poczet zawarcia Kontraktów Przesyłowych zostaną w 

całości zwrócone Uczestnikom.  

4.5.3. Przepustowości przydzielone w wyniku procedury Open Season w sąsiednich 

systemach przesyłowych są przedmiotem odrębnych procedur kontraktowania za 

które każda ze Stron ponosi odpowiedzialność wyłącznie na swoim terytorium. 

Każdy Uczestnik, któremu przydzielono Przepustowość pozostaje związany swoją 

ofertą (złożoną w formie Wiążącej Oferty lub Przepustowości będącej przedmiotem 

oferty złożonej w ostatniej rundzie Aukcji) i jest zobowiązany do zawarcia dwóch 

odrębnych Kontraktów Przesyłowych - odpowiednio z GAZ-SYSTEM i EUSTREAM, 

obejmujących tą samą ilość Przepustowości po obu stronach Punktu 

Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja.  

4.5.4. Zawarcie Kontraktów Przesyłowych nakłada na GAZ-SYSTEM i EUSTREAM 

obowiązek podjęcia Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej (pozytywnej lub negatywnej) 

oraz do podjęcia dalszych kroków, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obu 

Kontraktów Przesyłowych. Strony poinformują niezwłocznie wszystkich Uczestników 
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o podjęciu Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej. 

4.5.5. Wraz z powiadomieniem o Ostatecznej Alokacji GAZ-SYSTEM i EUSTREAM 

przekażą Uczestnikom, którym przydzielono Przepustowość, projekty Kontraktów 

Przesyłowych, zgodnie z wzorami stanowiącymi Załączniki 4 i 5 do Regulaminu. 

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia do odpowiedniego OSP 

podpisanego projektu Kontraktu Przesyłowego w terminie czternastu (14) dni od 

daty otrzymania takiego projektu. Odpowiedni OSP prześle Uczestnikowi podpisaną 

Umowę przesyłową w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania projektu 

Kontraktu Przesyłowego podpisanego przez Uczestnika.  

4.5.6. Kontrakty Przesyłowe, zgodne z wzorami Załączonymi do Regulaminu (Załącznik 4 i 

Załącznik 5) zobowiązują Strony do świadczenia usług przesyłania paliwa 

gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja, począwszy od dnia 1 

stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.5.7 - 4.5.11, po spełnieniu 

następujących warunków zawieszających: 

4.5.6.1. przyjęcie Pozytywnej Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej do dnia 1 lipca 

2019r.; 

4.5.6.2. wybudowania i oddania do użytkowania po obu stronach granicy Połączenia 

Międzysystemowego Polska - Słowacja do dnia 1 stycznia 2021r.  

4.5.7. Strony niezwłocznie powiadomią wszystkich Uczestników o przyjęciu Pozytywnej 

Ostatecznej Decyzji Inwestycyjnej (pkt. 4.5.6.1), jak również o oddaniu do 

użytkowania Połączenia Międzysystemowego Polska-Słowacja (pkt. 4.5.6.2). 

4.5.8. Jeśli warunki określone w pkt. 4.5.6.1 i pkt. 4.5.6.2 zostaną spełnione później, niż w 

dniu w którym Strony powinny rozpocząć świadczenie usług przesyłania paliwa 

gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja na rzecz Uczestnika, 

zgodnie z postanowieniami odpowiedniego Kontraktu Przesyłowego, wówczas data 

rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego na rzecz Uczestnika 

zostanie przesunięta na pierwszą Dobę Gazową Miesiąca Gazowego 

następującego po Miesiącu Gazowym, w którym Uczestnik otrzymał powiadomienie 

o spełnieniu obu warunków określonych w pkt. 4.5.6.1 i pkt. 4.5.6.2. 

4.5.9. W przypadku opóźnienia w oddaniu do użytkowania Połączenia 

międzysystemowego Polska - Słowacja, Strony mają prawo przełożyć moment 

rozpoczęcia świadczenia usług przesyłowych na termin późniejszy, zgodnie z 

zawartymi Kontraktami Przesyłowymi, bez ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności i bez obowiązku wypłacenia jakichkolwiek rekompensat tytułem 

ewentualnych skutków tego opóźnienia. W takim przypadku Strony poinformują o 
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tym fakcie w stosownym terminie Uczestników, którzy zawarli Kontrakty Przesyłowe 

i będą informować Uczestników o nowym przewidywanym terminie oddania do 

użytkowania. Takie przełożenie terminu nie będzie miało wpływu na wysokość 

stawek taryfowych za dostęp do sieci przesyłowej oraz za usługę przesyłania paliwa 

gazowego uzgodnionych w zawartych Kontraktach Przesyłowych, za wyjątkiem 

corocznego ich podwyższania, o ile będzie ono miało miejsce. Dla uniknięcia 

jakichkolwiek wątpliwości, takie opóźnienie nie upoważnia Uczestników do 

wypowiedzenia Kontraktu Przesyłowego. Dla uniknięcia wątpliwości, w okresie 

opóźnienia rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania, Uczestnicy nie są 

zobowiązani do uiszczania jakichkolwiek opłat przesyłowych zgodnie z Kontraktami 

Przesyłowymi. 

4.5.10. Jeśli, pomimo opóźnienia w oddaniu do użytkowania Połączenia 

Międzysystemowego Polska-Słowacja, techniczny status Połączenia 

międzysystemowego Polska - Słowacja umożliwi  świadczenie usług przesyłania na 

zasadach przerywanych, wówczas, do czasu oddania do użytkowania Połączenia 

Międzysystemowego Polska-Słowacja, odpowiednie Przepustowości 

poszczególnych Uczestników zostaną przekształcone w odpowiadającą 

Przepustowość na zasadach przerywanych, zgodnie z Taryfą EUSTREAM i/lub 

Taryfą GAZ-SYSTEM, zasadami określonymi w Regulaminie i regulacjami 

dotyczącymi stawek taryfowych. Strony niezwłocznie powiadomią odpowiednich 

Uczestników o rozpoczęciu świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w 

Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja na zasadach przerywanych. Obowiązek 

Stron do świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego na zasadach 

przerywanych wejdzie w życie od pierwszej Doby Gazowej Miesiąca Gazowego 

następującego po Miesiącu Gazowym, w którym Uczestnicy zostali poinformowani o 

rozpoczęciu świadczenia usług przesyłania paliw gazowych w Punkcie 

Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja na zasadach przerywanych. 

4.5.11. W przypadku opóźnienia w oddaniu do użytkowania Połączenia 

Międzysystemowego Polska - Słowacja ponad 1 stycznia 2023 r. („Ostateczny 

termin realizacji"), lub w przypadku, gdy w terminie określonym w pkt 4.5.6.1 

EUSTREAM i GAZ-SYSTEM nie podejmą Pozytywnej Ostatecznej Decyzji 

Inwestycyjnej, odpowiednie postanowienia Kontraktów Przesyłowych regulujące 

zobowiązanie EUSTREAM i GAZ-SYSTEM do świadczenia usług przesyłowych w 

ramach odpowiednich Przepustowości Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja 

nie wejdą w życie, a Uczestnicy, których to dotyczy oraz Strony będą miały prawo 

do wypowiedzenia Kontraktów Przesyłowych bez jakiejkolwiek odpowiedzialności i 
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bez możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń od Strony/Stron tytułem 

poniesionych szkód ani żądania innej formy rekompensaty prawnej. W takim 

przypadku wszelkie zabezpieczenia (o ile zostały wniesione) zostaną zwrócone 

Uczestnikowi w całości.  

4.5.12. Strony mają prawo wypowiedzieć Kontrakty Przesyłowe zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu lub Kontraktów Przesyłowych. 

5. TARYFY I DOSTĘP DO SYSTEMU 

Wszelkie zasady dostępu do Połączenia Międzysystemowego Polska - Słowacja, jak również 

zasady ustalania odpowiednich warunków handlowych, w tym wysokości stawek taryfowych, 

będą w pełni zgodne z obowiązującym ustawodawstwem Polski i Słowacji. 

5.1. Opłaty taryfowe za dost ęp do systemu i usługi przesyłania - strona słowacka  

5.1.1. Przesył paliwa gazowego jest działalnością w pełni regulowaną na terenie Republiki 

Słowackiej, a taryfy za dostęp do sieci przesyłowej i korzystanie z usług 

przesyłowych są ustalane przez RONI. Taryfy za przesył paliwa gazowego na ternie 

Republiki Słowackiej są oparte na w pełni rozdzielonym modelu entry/exit.  

5.1.2. W chwili publikacji niniejszego Regulaminu taryfy za dostęp do sieci przesyłowej i 

przesyłanie paliwa gazowego w Punkcie Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja nie 

zostały określone w obowiązującej decyzji cenowej RONI; jeśli jednak obecna 

decyzja cenowa określałaby taryfy za dostęp do Punktu Wejścia/Wyjścia Polska-

Słowacja, to taryfy, które obowiązywałyby w 2016 roku, wynosiłyby maksymalnie: 

 

Grupa taryfowa*   

Początkowa stawka taryfowa w 

punkcie wej ścia na połączeniu 

międzysystemowym PL-SK  

(P0en(n)(m)(t)) (EUR/(MWh/d)/r) 

Początkowa stawka taryfowa 

w punkcie wyj ścia na 

połączeniu międzysystemowym 

PL-SK  

(P0ex(n)(m)(t)) (EUR/(MWh/d)/r) 

(zarezerwowana przepustowość 

dobowa) 

1. Ten1/ex1 (do 18 200 MWh/d) 108.34 185.86 

2. Ten2/ex2 (powyżej 18 200 MWh/d 

włącznie, do 416 000 MWh/d) 
110.05 188.76 

 

* Należy pamiętać, że taryfa końcowa Grupy przepustowości nr 2 jest naliczana od taryfy początkowej, odzwierciedlając dzienny 

wskaźnik przepustowości, według wzoru opisanego w Rozdziale II. decyzji cenowej RONI nr 0103/2014/P. Taryfy końcowe powinny 

również odzwierciedlać okres trwania przez zastosowanie Współczynnika czasu Iy w sposób opisany we wspomnianej decyzji 

cenowej.  
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EUSTREAM oświadcza niniejszym, że taryfy mające zastosowanie do 

przepustowości przydzielonych w ramach niniejszej wiążącej Procedury Open 

Season nie będą wyższe od powyższych taryf w momencie rozpoczęcia 

świadczenia usługi przesyłania w oparciu o dane przepustowości (taryfy 

obowiązujące na mocy zapisów niniejszego ustępu będą jednak podwyższane 

zgodnie z obowiązującymi decyzjami cenowymi wydanymi przez RONI). Jeżeli 

faktyczne opłaty taryfowe przekroczą wspomniane orientacyjne taryfy maksymalne, 

wówczas Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Kontraktu Przesyłowego w ciągu 4 

tygodni od chwili wydania stosownej decyzji cenowej przez RONI za pierwszy rok 

przydzielonych Przepustowości.  

5.1.3. Ze względów operacyjnych, obowiązujące stawki taryfowe przewiduje się na 

następującym poziomie (taryfy są obliczane w postaci stawek procentowych od 

ilości przesyłanego gazu): 

Punkt Wej ścia/Wyj ścia połączenia międzysystemowego PL-SK  
Stawka taryfowa w punkcie wejścia (%) 0.10 
Stawka taryfowa w punkcie wyjścia (%) 0.70 

5.1.4. Opłata za neutralność wynosi 0.02 €/MWh. 

5.1.5. EUSTREAM niezwłocznie poinformuje Uczestników o opublikowaniu przez RONI 

taryf dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja oraz uwzględni je w swoich 

Kontraktach Przesyłowych. 

5.2. POLSKI MECHANIZM TARYFOWY 

5.2.1. Obecnie obowiązujący system taryfowy opiera się na zapisach ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku oraz Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.  

5.2.2. GAZ-SYSTEM będzie naliczał opłaty za usługi przesyłania paliwa gazowego 

świadczone w ramach Kontraktów Przesyłowych zawartych w wyniku Procedury 

Open Season zgodnie z Taryfą i IRiESP GAZ-SYSTEM obowiązującymi w danym 

czasie zgodnie z decyzją Prezesa URE.  

5.2.3. Usługi przesyłania świadczone w postaci Rocznego produktu (2020/2021), 

obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2021 r. od godz. 06:00 do dnia 1 października 

2021 r. do godz. 06:00, będą rozliczane przez GAZ-SYSTEM według stawek 

stosowanych do rozliczania produktów rocznych.  

5.2.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości GAZ-SYSTEM oświadcza, że stawki taryfowe 
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obowiązujące podczas Aukcji przeprowadzanej w przypadku Nadmiarowych 

Rezerwacji Przepustowości, z wyjątkiem marży aukcyjnej, nie są wiążące dla 

rozliczania usług przesyłania paliwa gazowego. O ile nie zostanie to uregulowane 

inaczej w Taryfie lub IRiESP GAZ-SYSTEM obowiązującymi w danym czasie, 

stawki taryfowe stosowane dla rozliczeń zgodnie z punktami 5.2.2 - 5.2.3 zostaną 

zwiększone o część marży aukcyjnej należnej GAZ-SYSTEM ustalonej po 

zakończeniu danej Aukcji.  

6. POWIADOMIENIA I DANE KONTAKTOWE 

6.1. Dokumenty i korespondencja złożone w formie pisemnej winny zostać dostarczone w 

zaklejonej kopercie z dopiskiem „WIĄŻĄCA PROCEDURA UDOSTĘPNIENIA 

PRZEPUSTOWOŚCI DLA PUNKTU WEJŚCIA/WYJŚCIA POLSKA-SŁOWACJA" na 

jeden z poniższych adresów: 

 

Operator Gazoci ągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Sekretariat Pionu Rynku Gazu 

ul. Mszczonowska 4 

02-337 Warszawa 

Do wiadomości: Agnieszka Ozga/Artur Gadziomski 

EUSTREAM, a.s. 

Votrubova 11/A 

821 09 Bratislava 

Do wiadomości: Marek Lendvorský 

6.2. Wszelkie pytania i korespondencja elektroniczna w sprawie Procedury powinny być 

kierowane na następujące adresy e-mail: openseason@gaz-system.pl; 

transmission@EUSTREAM.sk.  

6.3. Językiem roboczym korespondencji jest język angielski. GAZ-SYSTEM ze swej strony 

akceptuje korespondencję nadesłaną w języku polskim, a EUSTREAM w języku 

słowackim. 

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU  
7.1.1. Wszelkie koszty poniesione przez Uczestnika tytułem jego udziału w Procedurze 

zostaną pokryte przez Uczestnika; Uczestnik nie może dochodzić ich zwrotu od 
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GAZ-SYSTEM i / lub EUSTREAM.  

7.1.2. Za każdym razem, gdy w Regulaminie jest mowa o dostarczeniu dokumentów lub 

przesłania informacji drogą elektroniczną, taki dokument lub informacja są uznane 

za doręczone z chwilą wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w 

sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z jego treścią. 

7.1.3. GAZ-SYSTEM i EUSTREAM oświadczają, że GAZ-SYSTEM odpowiada za usługi 

przesyłowe oraz prawidłowe funkcjonowania Systemu Polskiego będącego jego 

własnością po stronie polskiej Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja, a 

EUSTREAM odpowiada za usługi przesyłowe oraz prawidłowe funkcjonowania 

Systemu Słowackiego będącego jego własnością po stronie słowackiej Punktu 

Wejścia / Wyjścia Polska - Słowacja. GAZ-SYSTEM i EUSTREAM nie ponoszą 

odpowiedzialności za infrastrukturę nie będącą ich własnością. 

7.1.4. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty handlowej skierowanej do Uczestników w 

rozumieniu artykułu 66 § 1 Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 

1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), jak również mających zastosowanie 

zapisów § 43a słowackiego Kodeksu cywilnego (Ustawa nr 40/1964 Coll.) i/lub 

zapisów § 276 (i kolejnych) i § 281 (i kolejnych) słowackiego kodeksu handlowego 

(Ustawa nr 513/1991 Coll.). 

7.1.5. Ani Uczestnik, ani GAZ-SYSTEM, ani EUSTREAM nie ponoszą wzajemnej 

odpowiedzialności za straty/szkody poniesione tytułem przeprowadzenia Procedury, 

chyba że strona poniosła szkodę z powodu winy umyślnej drugiej strony. 

7.1.6.  GAZ-SYSTEM i EUSTREAM mogą w dowolnym momencie wspólnie unieważnić 

Procedurę z ważnych powodów. GAZ-SYSTEM i EUSTREAM poinformują 

Uczestników, URE oraz RONI o unieważnieniu Procedury i podadzą przyczyny 

takiego unieważnienia, a jeśli uznają to za stosowne podadzą także przewidywany 

termin ewentualnego powtórzenia Procedury.  

7.1.7. GAZ-SYSTEM i EUSTREAM zastrzegają sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia 

Regulaminu, w tym przedłużenia terminów określonych w niniejszym dokumencie, w 

szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych, zaistnienia 

nieprzewidzianej w Regulaminie potrzeby uzyskania określonych zezwoleń 

administracyjnych lub decyzji właściwych organów, włącznie z urzędami 

regulacyjnymi. Wszelkie tego typu zmiany i uzupełnienia zostaną opublikowane na 

stronach internetowych GAZ-SYSTEM i EUSTREAM. 

7.1.8. Każda nowa wersja lub zmiany dokonane w IRiESP GAZ-SYSTEM lub Taryfie GAZ-

SYSTEM, zatwierdzone przez Prezesa URE, lub wszelkie zmiany Regulaminu 
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Platformy GSA, Operational Order  EUSTREAM lub Taryfy EUSTREAM nie 

stanowią zmiany Regulaminu i wchodzą w życie zgodnie z terminem wskazanym w 

danym dokumencie. 

7.1.9. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie 

uznane za niedopuszczalne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie 

wyłączone z treści niniejszego dokumentu. Pozostałe postanowienia Regulaminu 

pozostaną w mocy, a postanowienie uznane za niedopuszczalne lub niewykonalne 

zostanie zastąpione podobnym postanowieniem odzwierciedlającym możliwie 

najwierniej pierwotną intencję Stron, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

7.1.10. Regulamin i Załącznik 1 zostały sporządzone w języku angielskim. Strony mogą 

opracować polską i słowacką wersję językową Regulaminu i Załącznika 1. W takim 

przypadku polska i słowacka wersja tych dokumentów ma charakter wyłącznie 

informacyjny. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentami w 

wersji polskiej / słowackiej a dokumentami w języku angielskim, obowiązuje 

angielska wersja językowa.  

7.1.11. Załączniki 2, 6, 9 zostały sporządzone w języku angielskim i słowackim; angielska 

wersja tych dokumentów ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentami w wersji słowackiej a 

dokumentami w języku angielskim, obowiązuje słowacka wersja językowa. 

Załącznik nr 4 został sporządzony wyłącznie w języku angielskim. 

7.1.12. Załączniki 3, 5, 7, 8, 10 – 11 zostały sporządzone w języku angielskim i polskim. 

Angielska wersja tych dokumentów ma charakter wyłącznie informacyjny. W 

przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentami w wersji polskiej a 

dokumentami w języku angielskim, obowiązuje polska wersja językowa. 

8. PRAWO WŁAŚCIWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
8.1.1. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy EUSTREAM i Uczestnikiem powstałe w 

związku z zapisami niniejszego Regulaminu podlegają prawu Republiki Słowackiej. 

Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszym Regulaminem oraz 

dotyczące EUSTREAM będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Słowackiej 

Izbie Przemysłowo-Handlowej w Bratysławie, zgodnie z wewnętrznymi przepisami. 

Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Bratysława, zaś postępowanie 

będzie toczyć się w języku słowackim. Liczba arbitrów - trzech/troje (3). Decyzja 

Sądu Arbitrażowego przy Słowackiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Bratysławie 

jest ostateczna i prawomocna. 
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8.1.2. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy GAZ-SYSTEM i Uczestnikiem powstałe w 

związku z zapisami niniejszego Regulaminu podlegają prawu Rzeczpospolitej 

Polskiej. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie 

mają postanowienia IRiESP GAZ-SYSTEM i/lub Taryfy GAZ-SYSTEM. Wszelkie 

spory wynikające z lub związane z niniejszym Regulaminem oraz dotyczące GAZ-

SYSTEM będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie 

Gospodarczej, zgodnie z wewnętrznymi przepisami. Miejscem postępowania 

arbitrażowego będzie Warszawa, zaś postępowanie będzie toczyć się w języku 

polskim. Liczba arbitrów - trzech (3). Orzeczenie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej 

Izbie Gospodarczej będzie ostateczne i wykonalne.  

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  
Poniższe Załączniki stanowią integralną część Procedury Open Season i zostaną opublikowane 

na stronach internetowych Stron: 

Załącznik 1: Wiążąca Oferta 

Załącznik 2: Operational Order EUSTREAM (określający warunki handlowe) 

Załącznik 3: IRiESP GAZ-SYSTEM  

Załącznik 4: Wzór Kontraktu Przesyłowego EUSTREAM  

Załącznik 5: Wzór Kontraktu Przesyłowego GAZ-SYSTEM  

Załącznik 6: Taryfa EUSTREAM 

Załącznik 7: Taryfa GAZ-SYSTEM 

Załącznik 8: Regulamin Platformy GSA 

Załącznik 9: Projekt pełnomocnictwa do rejestracji na Platformie GSA dla EUSTREAM 

Załącznik 10: Projekt pełnomocnictwa do rejestracji na Platformie GSA dla  

GAZ-SYSTEM 

 


