
Załącznik nr 3 

 

Zasady realizacji usług systemowych w ramach Rynku 
Usług Bilansujących (RUB). 

 
I. Niniejszy dokument przedstawia poszczególne usługi systemowe, zgodnie z systematyką 

przyjętą odpowiednio w IRiESP lub IRiESP SGT, oraz zasady i zakres ich realizacji. W sprawach 

nieuregulowanych w Umowie o udział w rynku usług bilansujących oraz odpowiednio w 

IRiESP lub IRiESP SGT stosuje się postanowienia niniejszego dokumentu. Wszelkie 

sformułowania określone w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Umowie o 

udział w rynku usług bilansujących lub odpowiednio w IRiESP lub IRiESP SGT. 

II. ZASADY OGÓLNE   

1. Przydział zdolności (PZ) w wirtualnym punkcie wejścia (WPWEOSP) pozwala na składanie 

ofert na usługi systemowe o kodach : WP- pobór paliwa gazowego w wirtualnym 

punkcie wejścia (WPWEOSP), LP - pobór przez URB paliwa gazowego w punkcie wyjścia 

(PWY) oraz LZ - zmniejszenie dostawy paliwa gazowego w punkcie wejścia (PWE). 

Natomiast przydział zdolności (PZ) w wirtualnym punkcie wyjścia (WPWYOSP) pozwala na 

składanie ofert na usługi systemowe o kodach: WD - dostawa paliwa gazowego 

w wirtualnym punkcie wyjścia (WPWYOSP) i LD - dostawa paliwa gazowego w punkcie 

wejścia (PWE). 

2. W przypadku, w którym URB złoży nominację w punktach wirtualnych WPWEOSP lub 

WPWYOSP, powyżej wartości wynikających z przyjętych przez OSP ofert URB, następuje 

redukcja tej nominacji do wysokości wynikających z przyjętych ofert.  

3. OSP może dla tej samej godziny przyjąć pakiety z więcej niż jednej oferty danego URB. 

W przypadku, gdy przyjęto więcej niż jedną ofertę URB dla tej samej godziny, nominacja 

lub renominacja złożona przez tego URB nie później niż na dwie (2) godziny przed 

rozpoczęciem realizacji usługi powinna uwzględniać ilości sumaryczne z przyjętych ofert.  

4. Liczba pakietów dostarczonych (liczba pakietów, do których realizacji URB przystąpił) jest 

wyliczana na podstawie nominacji lub renominacji złożonej przez URB nie później niż na 

dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. W przypadku braku złożenia przez 

URB nominacji lub renominacji najpóźniej na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem 

realizacji usługi liczba pakietów dostarczonych wynosi „zero”. Liczba niedostarczonych 

pakietów (Q) stanowi różnicę między ilością pakietów określoną w przyjętej ofercie 

a liczbą pakietów dostarczonych i służy do wyliczenia opłaty ONOB.  

5. Rozliczenie między OSP a URB za zrealizowane usługi systemowe następuje na podstawie 

liczby pakietów zrealizowanych. Liczba zrealizowanych pakietów jest wyliczana na 

podstawie alokacji rozliczeniowej dla odpowiedniej godziny i punktu, dla których została 

przyjęta oferta. W przypadku braku złożenia przez URB nominacji lub renominacji nie 

później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi liczba 

zrealizowanych pakietów wynosi „zero”. Liczba zrealizowanych pakietów nie może być 

większa od liczby pakietów dostarczonych.  

6. W przypadku usług lokalizowanych, tj. usług LD, LP i LZ, URB jest zobowiązany do złożenia 

nominacji lub renominacji na odpowiednie fizyczne punkty wejścia lub wyjścia oraz dla 

odpowiednich wirtualnych punktów wejścia lub wirtualnych punktów wyjścia nie później 

niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. Automatyczne wyliczenie 

liczby dostarczonych pakietów dla odpowiednich wirtualnych punktów wejścia lub 

wirtualnych punktów wyjścia w przypadku usług lokalizowanych odbywa się jedynie pod 



 

-2- 

 

warunkiem uwzględnienia w składanej nominacji właściwego dla usługi lokalizowanej 

wirtualnego punktu wejścia lub wirtualnego punktu wyjścia.  

7. W wirtualnym punkcie wejścia dla transakcji z OSP (WPWEOSP) oraz w wirtualnym punkcie 

wyjścia dla transakcji z OSP (WPWYOSP) stroną transakcji na rynku usług bilansujących 

może być jedynie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (kod: GSPL). 

Nominacje lub renominacje, które będą w tych dwóch punktach zawierały kod 

kontrahenta inny niż GSPL zostaną uznane za niezłożone. 

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA NOMINACJI LUB RENOMINACJI W CELU 
REALIZACJI USŁUG SYSTEMOWYCH.  

1. USŁUGA systemowa nr 1 - kod usługi: WD - dostawa paliwa gazowego w wirtualnym 

punkcie wyjścia (WPWY OSP) – usługa polegająca na dostawie przez URB paliwa 

gazowego w wirtualnym punkcie wyjścia (WPWYOSP).  

1) Dostawa oznacza, że URB przekazuje OSP paliwo gazowe w wirtualnym punkcie 

wyjścia (WPWYOSP). URB mający status ZUP, zobowiązany jest złożyć odpowiednią 

nominację dla wirtualnego punktu wyjścia WPWYOSP dla odpowiednich godzin, 

w zakresie, w jakim OSP przyjął oferowane przez URB pakiety dla danej usługi 

systemowej.  

 

2) URB zobowiązany jest złożyć odpowiednią nominację lub renominację 

odpowiadającą przyjętej przez OSP ofercie w zakresie ilości, czasu i miejsca jej 

realizacji nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

3) Jeśli ilości paliwa gazowego określone w w/w nominacji lub renominacji, złożonej 

przez URB dla wirtualnego punktu wyjścia (WPWYOSP), będą równe ilościom 

określonym w ofercie przyjętej przez OSP, liczba pakietów dostarczonych będzie 

się równać liczbie pakietów przyjętych.  

4) Jeśli URB nie złoży w/w nominacji lub renominacji dla WPWYOSP lub ilości określone 

w ofercie złożonej na ten punkt będą równe zero, wówczas liczba pakietów 

dostarczonych danego URB będzie wynosić zero (brak przystąpienia do realizacji 

oferty).  

5) Jeśli ilości paliwa gazowego określone w w/w nominacji lub renominacji złożonej 

przez URB będą mniejsze od ilości pakietów określonych w przyjętej przez OSP 

ofercie URB, ale większe od zera, wówczas liczba pakietów dostarczonych będzie 

się równać liczbie MWh określonej w nominacji złożonej dla tego wirtualnego 

punktu wyjścia WPWYOSP (częściowe przystąpienie do realizacji oferty).  

2. USŁUGA systemowa nr 2 - kod usługi: WP - pobór paliwa gazowego w wirtualnym punkcie 

wejścia (WPWEOSP) – usługa polegająca na poborze przez URB paliwa gazowego 

w wirtualnym punkcie wejścia (WPWEOSP). 

1) Pobór oznacza, że URB pobiera od OSP paliwo gazowe, URB mający status ZUP, 

powinien złożyć nominację na wirtualny punkt wejścia (WPWEOSP) dla 

odpowiednich godzin, w zakresie, w jakim OSP przyjął oferowane przez URB 

pakiety dla danej usługi systemowej.  

2) URB zobowiązany jest złożyć odpowiednią nominację lub renominację 

odpowiadającą przyjętej przez OSP ofercie w zakresie ilości, czasu i miejsca jej 

realizacji nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. 
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3) Jeśli ilości paliwa gazowego określone w w/w nominacji lub renominacji, złożonej 

przez URB dla wirtualnego punktu wejścia (WPWEOSP), będą równe ilościom 

określonym w ofercie przyjętej przez OSP, liczba pakietów dostarczonych będzie 

się równać liczbie pakietów przyjętych.  

4) W przypadku, gdy URB nie złoży w/w nominacji lub renominacji dla wirtualnego 

punktu wejścia (WPWEOSP) lub ilości paliwa gazowego określone w ofercie 

złożonej na ten punkt będą równe zero, wówczas liczba pakietów dostarczonych 

danego URB będzie równa zero (brak przystąpienia do realizacji oferty).  

5) Jeśli ilości paliwa gazowego określone w w/w nominacji lub renominacji złożonej 

przez URB będą mniejsze od ilości pakietów określonych w przyjętej przez OSP 

ofercie URB, ale większe od zera, wówczas liczba pakietów dostarczonych będzie 

się równać liczbie MWh złożonej w tej nominacji dla wirtualnego punktu wejścia 

(WPWEOSP) (częściowe przystąpienie do realizacji oferty).  

3. USŁUGA systemowa nr 3 - kod usługi: LD - dostawa paliwa gazowego w punkcie 

wejścia— (PWE) – usługa polegająca na dostawie przez URB paliwa gazowego 

w konkretnym punkcie wejścia (PWE). Usługa może być świadczona jedynie przez URB, 

który posiada przydział przepustowości/zdolności (PP/PZ) w danym punkcie wejścia 

(PWE) („produkt lokalizowany”). 

1) Dostawa oznacza, że URB przekazuje do OSP paliwo gazowe w konkretnym 

punkcie wejścia, a zatem zobowiązany jest złożyć odpowiednią nominację na 

ten punkt wejścia PWE oraz na wirtualny punkt wyjścia (WPWYOSP) dla 

odpowiednich godzin, w zakresie, w jakim OSP przyjął oferowane przez URB 

pakiety dla danej usługi systemowej. 

2) URB zobowiązany jest złożyć odpowiednią nominację lub renominację 

odpowiadającą przyjętej przez OSP ofercie w zakresie ilości, czasu i miejsca jej 

realizacji nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

3) URB składa w/w nominację lub renominację dla odpowiednich godzin, dla 

których przyjęto ofertę dla danego punktu wejścia (PWE) oraz dla wirtualnego 

punktu wyjścia (WPWYOSP). Na podstawie ilości pakietów określonych w przyjętej 

ofercie oraz w/w nominacji lub renominacji URB dla PWE, następuje 

automatyczne wyliczenie ilości kWh (paliwa gazowego) w nominacji lub 

renominacji dla wirtualnego punktu wyjścia (WPWYOSP). Wyliczenie to stanowi 

różnicę wartości zatwierdzonej nominacji dla danego PWE, złożonej przez URB nie 

później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi, oraz wartości 

nominacji dla PWE z chwili przyjmowania przez OSP danej oferty. Nominacja lub 

renominacja wygenerowana automatycznie nie może być wyższa niż wartość 

wynikająca z przyjętych ofert.  

4) Jeśli wartość nominacji lub renominacji dla fizycznego punktu PWE złożona przez 

danego URB nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji 

usługi przez zostanie zwiększona w stosunku do wartości nominacji z chwili 

przyjęcia przez OSP oferty o ilość wynikającą z przyjętej przez OSP oferty, liczba 

pakietów dostarczonych będzie się równać liczbie pakietów przyjętych. W takim 

przypadku, automatycznie zostanie wygenerowana dla WPWYOSP nominacja 

o wartości wynikającej z przyjętej oferty URB (wartość tej nominacji będzie 

zawarta w komunikacie NOMRES).  
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5) Jeśli URB nie złoży nominacji lub renominacji dla PWE oraz dla WPWYOSP nie 

później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi, liczba 

pakietów dostarczonych danego URB będzie równa zero (brak przystąpienia do 

realizacji oferty). Liczba dostarczonych pakietów danego URB będzie równa zero 

również wtedy, gdy URB złoży nominację lub renominację dla PWE nie później niż 

na dwie (2) godziny przez rozpoczęciem realizacji usługi, ale nie będzie ona 

zawierała wartości nominacji dla punktu WPWYOSP. 

6) Jeśli w nominacji dla danego PWE, przysłanej przez URB nie później niż na dwie (2) 

godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi , wskazana będzie wartość większa 

od wartości określonej w nominacji zatwierdzonej w tym punkcie w czasie 

przyjęcia przez OSP oferty URB, ale mniejsza od sumy wartości wynikającej 

z zatwierdzonej nominacji URB dla danego PWE w momencie przyjęcia przez OSP 

oferty URB oraz ilości wynikającej z przyjętej oferty, liczba pakietów dostarczonych 

równać się będzie różnicy miedzy nominacją URB dla danego PWE, złożoną nie 

później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi, 

a zatwierdzoną nominacją URB z chwili przyjęcia przez OSP oferty URB (częściowe 

przystąpienie do realizacji oferty). W takim przypadku, w odpowiedzi na złożoną 

nominację, automatycznie zostanie wygenerowana dla WPWYOSP wartość 

nominacji równa wartości wynikającej z pakietów dostarczonych (wartość tej 

nominacji będzie zawarta w komunikacie NOMRES). 

7) Warunkiem automatycznego wygenerowania wartości nominacji lub renominacji 

dla wirtualnego punktu wyjścia (WPWYOSP) w przypadku usługi lokalizowanej jest 

uwzględnienie wirtualnego punktu wyjścia (WPWYOSP) w nominacji lub 

renominacji, składanej przez URB nie później niż na dwie (2) godziny przed 

rozpoczęciem realizacji usługi. 

4. USŁUGA systemowa nr 4 - kod usługi: LP - pobór przez URB paliwa gazowego w punkcie 

wyjścia (PWY) – usługa polegająca na poborze przez URB paliwa gazowego 

w konkretnym punkcie wyjścia (PWY). Usługa może być świadczona jedynie przez URB, 

który posiada przydział przepustowości/zdolności (PP/PZ) w danym punkcie wyjścia 

(PWY) („produkt lokalizowany”). 

1) Pobór oznacza, że URB odbiera od OSP Paliwo gazowe w konkretnym punkcie 

wyjścia, a zatem zobowiązany jest złożyć odpowiednią nominację na ten punkt 

wyjścia PWY oraz na wirtualny punkt wejścia (WPWEOSP) dla odpowiednich godzin, 

w zakresie, w jakim OSP przyjął oferowane przez URB pakiety dla danej usługi 

systemowej. 

2) URB zobowiązany jest złożyć odpowiednią nominację lub renominację 

odpowiadającą przyjętej przez OSP ofercie w zakresie ilości, czasu i miejsca jej 

realizacji nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

3) URB składa w/w nominację lub renominację dla odpowiednich godzin, dla 

których przyjęto ofertę dla danego punktu wyjścia (PWY) oraz dla wirtualnego 

punktu wejścia (WPWEOSP). Na podstawie ilości pakietów określonych w przyjętej 

ofercie oraz w/w nominacji lub renominacji URB dla danego PWY, następuje 

automatyczne wyliczenie ilości kWh (paliwa gazowego) w nominacji lub 

renominacji dla wirtualnego punktu wejścia (WPWEOSP). Wyliczenie to stanowi 

różnicę wartości zatwierdzonej nominacji dla danego PWY, złożonej przez URB nie 

później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi, oraz wartości 
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nominacji dla PWY z chwili przyjmowania przez OSP danej oferty. Nominacja lub 

renominacja wygenerowana automatycznie nie może być wyższa, niż wartość 

wynikająca z przyjętej oferty. Warunkiem automatycznego wygenerowania 

wartości nominacji lub renominacji dla wirtualnego punktu wejścia (WPWEOSP) 

w przypadku usługi lokalizowanej jest uwzględnienie wirtualnego punktu wejścia 

(WPWEOSP) w nominacji lub renominacji, składanej przez URB nie później niż na 

dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

4) Jeśli wartość nominacji lub renominacji dla danego punktu PWY złożona przez 

danego URB nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji 

usługi, zostanie zwiększona w stosunku do wartości nominacji z chwili przyjęcia 

przez OSP oferty o ilość wynikającą z przyjętej przez OSP oferty, liczba pakietów 

dostarczonych będzie się równać liczbie pakietów przyjętych. W takim przypadku, 

automatycznie zostanie wygenerowana dla WPWEOSP nominacja o wartości 

wynikającej z przyjętej oferty URB (wartość tej nominacji będzie zawarta 

w komunikacie NOMRES).  

5) Jeśli URB nie złoży nominacji lub renominacji dla PWY oraz dla WPWEOSP 

w nieprzekraczalnym terminie nie później niż na dwie (2) godziny przed 

rozpoczęciem realizacji usługi, liczba pakietów dostarczonych danego URB 

będzie równa zero (brak przystąpienie do realizacji oferty). Liczba pakietów 

dostarczonych danego URB będzie równa zero również wtedy, gdy URB złoży 

nominację lub renominację dla PWY nie później niż na dwie (2) godziny przed 

rozpoczęciem realizacji usługi, ale nie będzie ona zawierała wartości nominacji 

dla punktu WPWEOSP. 

6) Jeśli w nominacji dla danego PWY, przysłanej przez URB nie później niż na dwie (2) 

godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi , wskazana będzie wartość większa 

od nominacji zatwierdzonej w tym punkcie w czasie przyjęcia przez OSP oferty 

URB, ale mniejsza od sumy wartości wynikającej z zatwierdzonej nominacji URB dla 

danego PWY, w momencie przyjęcia przez OSP oferty URB, oraz ilości wynikającej 

z przyjętej oferty, liczba pakietów dostarczonych równać się będzie różnicy miedzy 

nominacją URB dla danego PWY, złożoną nie później niż na dwie (2) godziny przez 

rozpoczęciem realizacji usługi, a zatwierdzoną nominacją URB z chwili przyjęcia 

przez OSP oferty URB (częściowe przystąpienie do realizacji oferty). W takim 

przypadku, w odpowiedzi na złożoną nominację, automatycznie zostanie 

wygenerowana dla WPWEOSP wartość nominacji równa wartości wynikającej ze 

dostarczonych pakietów (wartość tej nominacji będzie zawarta w komunikacie 

NOMRES). 

7) Warunkiem automatycznego wygenerowania wartości nominacji lub renominacji 

dla wirtualnego punktu wejścia (WPWEOSP) w przypadku usługi lokalizowanej jest 

uwzględnienie wirtualnego punktu wejścia (WPWEOSP) w nominacji lub 

renominacji, składanej przez URB nie później niż na dwie (2) godziny przed 

rozpoczęciem realizacji usługi. 

 

5. USŁUGA systemowa nr 5 - kod usługi: LZ - zmniejszenie dostawy paliwa gazowego 

w punkcie wejścia (PWE), oraz pobór tej ilości paliwa gazowego od OSP w wirtualnym 

punkcie wejścia (WPWEOSP) – usługa polegająca na nie wprowadzeniu przez URB 

w punkcie wejścia, określonej ilości paliwa gazowego („produkt lokalizowany”), oraz 

pobór tej ilości paliwa gazowego od OSP w wirtualnym punkcie wejścia (WPWEOSP).  
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1) Zmniejszenie dostawy paliwa gazowego w punkcie wejścia (PWE), oraz pobór tej 

ilości paliwa gazowego od OSP w wirtualnym punkcie wejścia (WPWEOSP) 

oznacza, że URB zmniejsza ilości wprowadzane w punkcie wejścia o fizycznej 

lokalizacji PWE a w zamian za to pobiera paliwo gazowe w wirtualnym punkcie 

wejścia WPWEOSP, URB zobowiązany jest złożyć odpowiednią nominację 

zmniejszającą ilości w tym punkcie wejścia PWE oraz nominację na wirtualny 

punkt wejścia (WPWEOSP) dla odpowiednich godzin, w zakresie, w jakim OSP 

przyjął oferowane przez URB pakiety dla danej usługi systemowej. 

2) URB zobowiązany jest złożyć odpowiednią nominację lub renominację 

odpowiadającą przyjętej przez OSP ofercie w zakresie ilości, czasu i miejsca jej 

realizacji nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

3) URB składa w/w nominację lub renominację dla odpowiednich godzin, dla 

których przyjęto ofertę dla danego punktu wejścia o fizycznej lokalizacji (PWE) 

oraz dla wirtualnego punktu wejścia (WPWEOSP). Na podstawie ilości pakietów 

z przyjętej oferty oraz w/w nominacji lub renominacji URB dla PWE, nastąpi 

automatyczne wyliczenie ilości kWh (paliwa gazowego) w nominacji lub 

renominacji dla wirtualnego punktu wejścia (WPWEOSP) w wysokości 

odpowiadającej zmniejszeniu wartości zatwierdzonej nominacji dla danego PWE 

złożonej przez URB nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem 

realizacji usługi oraz wartości nominacji dla PWE z chwili przyjmowania przez OSP 

danej oferty. Nominacja lub renominacja wygenerowana automatycznie nie 

może być wyższa niż wartość zmniejszenia wynikająca z przyjętej oferty. 

4) Jeśli wartość nominacji lub renominacji dla punktu PWE zostanie zmniejszona nie 

później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi w stosunku do 

wartości jego nominacji z chwili przyjęcia przez OSP oferty o ilości wynikające 

z przyjętej przez OSP oferty, liczba pakietów dostarczonych będzie się równać 

liczbie pakietów przyjętych. W takim przypadku automatycznie zostanie 

wygenerowana dla WPWEOSP nominacja o wartości wynikającej z przyjętej oferty 

URB (wartość tej nominacji będzie zawarta w komunikacie NOMRES). 

5) Jeśli URB nie złoży nominacji dla PWE oraz dla WPWEOSP nie później niż na dwie (2) 

godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi, wówczas liczba pakietów 

dostarczonych danego URB będzie wynosić zero (brak przystąpienia do realizacji 

oferty). Liczba pakietów dostarczonych danego URB będzie równa zero również 

wtedy, gdy URB złoży nominację lub renominację dla PWE nie później niż na dwie 

(2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi, ale nie będzie ona zawierała 

wartości nominacji dla punktu WPWEOSP. 

6) Jeśli wartość określona w nominacji lub renominacji, przysłanej dla punktu PWE 

nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi, będzie 

mniejsza od wartości określonej w nominacji zatwierdzonej w tym punkcie 

w czasie przyjęcia oferty URB, ale większa od różnicy między wartością nominacji, 

która była zatwierdzona w czasie przyjęcia oferty URB, a ilością wynikającą 

z przyjętej oferty URB, wówczas liczba pakietów dostarczonych będzie się równać 

różnicy miedzy nominacją na ten PWE, zatwierdzoną w chwili przyjmowania 

oferty, a nominacją na PWE, złożoną nie później niż na dwie (2) godziny przed 

rozpoczęciem realizacji usługi (częściowe przystąpienie do realizacji oferty). 

W takim przypadku, automatycznie zostanie wygenerowana dla WPWEOSP 

wartość nominacji równa różnicy między nominacją na PWE, zatwierdzoną 
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w chwili przyjmowania oferty, a nominacją na ten PWE złożoną nie później niż na 

dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi (wartość tej nominacji 

będzie zawarta w komunikacie NOMRES). 

7) Warunkiem automatycznego wygenerowania wartości nominacji lub renominacji 

dla wirtualnego punktu wejścia (WPWEOSP) w przypadku usługi lokalizowanej jest 

uwzględnienie wirtualnego punktu wejścia (WPWEOSP) w nominacji lub 

renominacji, składanej przez URB nie później niż na dwie (2) godziny przed 

rozpoczęciem realizacji usługi. 

 

6. Nominacje w przypadku przyjęcia pakietów z więcej niż jednej oferty URB 

1) W przypadku, gdy od tego samego URB na tę samą godzinę OSP przyjął tylko 

i wyłącznie usługi lokalizowane, to nie później niż na dwie (2) godziny przed 

rozpoczęciem realizacji usługi URB składa nominację lub renominację 

w wysokości zero na odpowiednie wirtualne punkty odpowiadające konkretnej 

usłudze lokalizowanej, tzn. dla usługi LD składa nominację na punkt WPWYOSP, 

a dla usług LP i LZ – na punkt WPWEOSP. Analogicznie jak w przypadku 

przystępowania do pojedynczych usług lokalizowanych, tak i w tym przypadku 

razem z nominacja dla wirtualnych punktów niezbędne jest złożenie 

odpowiedniej nominacji lub renominacji dla odpowiednich punktów o fizycznej 

lokalizacji (PWE/PWY), na które przyjęto usługi lokalizowane.  

2) W przypadku, gdy od tego samego URB na tę samą godzinę OSP przyjął usługi 

lokalizowane i usługi wirtualne, to nie później niż na dwie (2) godziny przed 

rozpoczęciem realizacji usługi URB składa nominację lub renominację na 

odpowiednie punkty PWE lub PWY o fizycznej lokalizacji oraz na wirtualne punkty 

WPWYOSP lub WPWEOSP w wysokości odpowiadającej przyjętej ofercie na usługi 

WD lub odpowiednio WP. Wartość nominacji lub renominacji w punkcie 

wirtualnym WPWYOSP zostanie automatycznie powiększona o ilości wynikającej ze 

zwiększenia nominacji w PWE z oferty LD. Wartość nominacji lub renominacji 

w punkcie wirtualnym WPWEOSP zostanie automatycznie powiększona o ilości 

wynikające ze zwiększenia nominacji w punkcie o fizycznej lokalizacji PWY z oferty 

LP oraz o ilości wynikające ze zmniejszenia w punkcie o fizycznej lokalizacji PWE 

z oferty LZ. 

7. Jeśli USŁUGA systemowa nr 3 (kod usługi: LD) lub USŁUGA systemowa nr 5 (kod usługi: 

LZ) dotyczy punktu na połączeniu systemu przesyłowego i Systemu Gazociągów 

Tranzytowych – Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP) (ID 172434), to URB 

zobowiązany jest złożyć odpowiednią nominację lub renominację na punkt PWP 

ID 800034 nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi. 

Oprócz (re)nominacji do systemu SGT na punkt PWP (ID 800034) ZUP zobowiązany jest 

także uwzględnić w swojej (re)nominacji do systemu krajowego wirtualny punkt 

wyjścia (WPWYOSP) w przypadku usługi LD oraz wirtualny punkt wejścia (WPWEOSP) 

w przypadku usługi LZ. 

 


