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OGÓLNE ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA DOSTĘPU DO ZDOLNOŚCI  

W WIĄŻĄCEJ FAZIE ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZYROSTOWEJ 

(dalej: „OWU INC”) 

 

1. Definicje 

1.1. GAZ-SYSTEM S.A./OSP – spółka pod nazwą Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniąca funkcję 

operatora systemu przesyłowego na terenie Polski; 

1.2. IRiESP - aktualnie obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej, sporządzona na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa i opublikowana na stronie internetowej GAZ-

SYSTEM. OWU INC odnosi się do wersji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 

Sieci Przesyłowej zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 3 lutego 

2011r. (znak: DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP), bądź do każdej 

kolejnej wersji IRiESP, która zastąpi bądź zmieni wyżej wymienioną 

wersję IRiESP, 

1.3. ONTRAS – spółka pod nazwą ONTRAS Gastransport GmbH z 

siedzibą w Lipsku, pełniąca funkcję operatora systemu 

przesyłowego na terenie Niemiec; 

1.4. Projekt – projekt mający na celu zwiększenie wielkości zdolności 

technicznej w istniejącym punkcie połączenia 

międzysystemowego Lasów w oparciu o alokację zdolności w 

uprzednim procesie uzyskiwania zdolności przyrostowej, 

1.5. Taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, 

opracowany przez GAZ-SYSTEM S.A. i wprowadzony jako 

obowiązujący w rozliczeniach z Użytkownikiem systemu, 

1.6. Użytkownik systemu – podmiot korzystający z systemu 

przesyłowego na podstawie umowy przesyłowej, będący ZUP lub 

Użytkownikiem Sieci. 

2. Wiążąca faza alokacji zdolności przyrostowej 

2.1. W wiążącej fazie alokacji zdolności przyrostowej GAZ-SYSTEM S.A. 

udostępni przepustowość przyrostową dla wirtualnego punktu 

połączenia międzysystemowego GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, w 

kierunku przepływu paliwa gazowego z Polski do Niemiec, w formie 

piętnastu (15) produktów rocznych zdolności przyrostowej, 

obejmujących piętnaście (piętnaście) lat gazowych, od 

01.10.2022 r. od godz. 06:00 do 01.10.2037 do godz. 06:00.  
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2.2. Każdy z produktów rocznych zdolności przyrostowej będzie 

udostępniany w ramach odrębnej corocznej aukcji zdolności 

rocznej, realizowanej na zasadach określonych w Kodeksie sieci 

CAM (dalej: „Aukcja”).  

2.3. W wiążącej fazie alokacji zdolności przyrostowej każdy produkt 

roczny zostanie udostępniony w jednej Aukcji – dla poziomu oferty 

rozpatrywanego przez OSP, tj. 2 GWh/h. 

2.4. Produkty roczne zdolności przyrostowej obejmujące okres od 

01.10.2022r., godz. 06:00, do 01.10.2034r., godz. 06:00, zostaną 

udostępnione w ramach Aukcji wspólnie z dostępną 

przepustowością techniczną wirtualnego punktu połączenia 

międzysystemowego GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS w kierunku 

przesyłu paliwa gazowego z Polski do Niemiec. 

2.5. Przydział przepustowości na rzecz Użytkowników sieci, którzy 

uzyskali przepustowość w wyniku Aukcji, zostanie dokonany pod 

warunkiem podjęcia przez GAZ-SYSTEM S.A. pozytywnej decyzji 

inwestycyjnej w sprawie realizacji Projektu. Pozytywna decyzja 

inwestycyjna w sprawie realizacji Projektu zostanie podjęta przez 

GAZ-SYSTEM S.A. pod warunkiem uzyskania przez GAZ-SYSTEM S.A. 

i ONTRAS pozytywnych wyników testu ekonomicznego oraz 

zawarcia umowy o realizację Projektu pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. i 

ONTRAS.   

3. Warunki uczestnictwa w Aukcji 

3.1. Wiążąca faza alokacji zdolności przyrostowej przeprowadzona 

zostanie przez GAZ-SYSTEM S.A. na platformie rezerwacyjnej 

zdolności, zgodnie z regulaminem tej platformy rezerwacyjnej 

zdolności, obowiązującym w dniu przeprowadzenia Aukcji, oraz 

IRiESP. 

3.2. Najpóźniej na dwa (2) miesiące przed rozpoczęciem Aukcji GAZ-

SYSTEM S.A. opublikuje na swojej stronie internetowej informację 

wskazującą na której platformie rezerwacyjnej zdolności zostaną 

przeprowadzone Aukcje.  

3.3. Warunkiem udziału w Aukcji jest:  

a) zawarcie z GAZ-SYSTEM S.A. umowy przesyłowej zgodnie z 

postanowieniami IRiESP, 

b) przedłożenie do GAZ-SYSTEM S.A. pełnomocnictwa dla osób 

upoważnionych do wzięcia udziału w Aukcji, o ile Użytkownik 

systemu nie złożył uprzednio takiego pełnomocnictwa, 
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c) skuteczna rejestracja dla GAZ-SYSTEM S.A. na platformie 

rezerwacyjnej zdolności wskazanej zgodnie z postanowieniami 

pkt. 3.1,  

d) przedłożenie zabezpieczeń finansowych, w wysokości i formie 

określonej w niniejszym OWU INC, 

najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Aukcji. 

3.4. W przypadku, gdy zdolność przyrostowa będzie alokowana w 

ramach Aukcji jako przepustowość powiązana, w celu udziału w 

Aukcji Użytkownik systemu musi spełnić także warunki udziału w 

Aukcji określone przez ONTRAS.  

3.5. Usługi przesyłowe w zakresie przepustowości przydzielonej w 

ramach Aukcji będą świadczone zgodnie z umową przesyłową i 

jej załącznikami, jak również zgodnie z każdorazowo 

obowiązującym IRiESP oraz Taryfą. Niniejsze OWU INC, po 

dokonaniu przydziału przepustowości w wyniku Aukcji, stanowić 

będą załącznik do umowy przesyłowej zawartej pomiędzy GAZ-

SYSTEM S.A. i Użytkownikiem systemu, regulujący szczególne 

zasady świadczenia usług przesyłowych przez GAZ-SYSTEM S.A. na 

rzecz tego Użytkownika systemu w zakresie przepustowości 

przydzielonej temu Użytkownikowi systemu w ramach Aukcji. 

3.6. Poprzez złożenie oferty w Aukcji Użytkownik systemu akceptuje bez 

zastrzeżeń warunki określone w IRiESP, Taryfie oraz w niniejszych 

OWU INC. 

4. Zabezpieczenie finansowe  

4.1. Wymogiem udziału w Aukcji jest złożenie stosownego 

zabezpieczenia finansowego przez Użytkownika systemu, 

potwierdzającego jego zdolność finansową do wywiązania się ze 

zobowiązań względem GAZ-SYSTEM S.A. wynikających ze złożenia 

oferty w Aukcji. 

4.2. Użytkownik systemu zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie 

finansowe w jednej z poniższych form: 

4.2.1. gwarancji bankowej, 

4.2.2. depozytu pieniężnego. 

4.3. Użytkownik systemu ustanawia zabezpieczenie finansowe 

najpóźniej na 1 (jeden) tydzień przed Aukcją, przedkładając GAZ-

SYSTEM S.A. dowód ustanowienia zabezpieczenia finansowego w 

formie pisemnej (tj. oryginał gwarancji bankowej albo 
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potwierdzenie wykonania przelewu na rachunek bankowy GAZ-

SYSTEM S.A.). 

4.4. Wysokość zabezpieczenia finansowego składanego przez 

Użytkownika systemu w przypadku wystąpienia o przydział 

przepustowości w ramach Aukcji dla: 

(i) jednego (1) produktu rocznego - będzie równa dwukrotności 

średniej miesięcznej wartości zobowiązań finansowych 

Użytkownika systemu wobec GAZ-SYSTEM S.A.; 

(ii) dwóch (2) produktów rocznych - będzie równa trzykrotności 

średniej miesięcznej wartości zobowiązań finansowych 

Użytkownika systemu wobec GAZ-SYSTEM S.A.; 

(iii) trzech (3) produktów rocznych - będzie równa czterokrotności 

średniej miesięcznej wartości zobowiązań finansowych 

Użytkownika systemu wobec GAZ-SYSTEM S.A.; 

(iv) czterech (4) produktów rocznych - będzie równa 

pięciokrotności średniej miesięcznej wartości zobowiązań 

finansowych Użytkownika systemu wobec GAZ-SYSTEM S.A.; 

(v) pięciu (5) produktów rocznych - będzie równa sześciokrotności 

średniej miesięcznej wartości zobowiązań finansowych 

Użytkownika systemu wobec GAZ-SYSTEM S.A.; 

(vi) od sześciu (6) do siedmiu (7) produktów rocznych - będzie 

równa siedmiokrotności średniej miesięcznej wartości 

zobowiązań finansowych Użytkownika systemu wobec GAZ-

SYSTEM S.A.; 

(vii) od ośmiu (8) do dziewięciu (9) produktów rocznych - będzie 

równa ośmiokrotności średniej miesięcznej wartości 

zobowiązań finansowych Użytkownika systemu wobec GAZ-

SYSTEM S.A.; 

(viii) od dziesięciu (10) do jedenastu (11) produktów rocznych - 

będzie równa dziewięciokrotności średniej miesięcznej wartości 

zobowiązań finansowych Użytkownika systemu wobec GAZ-

SYSTEM S.A.; 

(ix) od dwunastu (12) do trzynastu (13) produktów rocznych - 

będzie równa dziesięciokrotności średniej miesięcznej wartości 

zobowiązań finansowych Użytkownika systemu wobec GAZ-

SYSTEM S.A.; 
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(x) czternastu (14) produktów rocznych - będzie równa 

jedenastokrotności średniej miesięcznej wartości zobowiązań 

finansowych Użytkownika systemu wobec GAZ-SYSTEM S.A.; 

(xi) piętnastu (15) produktów rocznych - będzie równa 

dwunastokrotności średniej miesięcznej wartości zobowiązań 

finansowych Użytkownika systemu wobec GAZ-SYSTEM S.A.; 

- obliczonej na podstawie opłaty za świadczenie usług 

przesyłania, jaką Użytkownik systemu byłby zobowiązany uiścić na 

rzecz GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z Taryfą obowiązującą w 

momencie publikacji informacji, o której mowa w pkt. 3.2, dla 

produktu rocznego, dla którego złoży ofertę obejmującą 

najwyższy poziom przepustowości (technicznej oraz przyrostowej) 

ze wszystkich wnioskowanych przez danego Użytkownika systemu. 

4.5. Zabezpieczenie finansowe ustanawia się w walucie polskiej (PLN).  

4.6. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie 

gwarancji bankowej GAZ-SYSTEM S.A. wymaga, aby dokument 

takiej gwarancji zawierał postanowienia stanowiące, iż gwarancja 

ta jest nieodwołalna, nieprzenaszalna, bezwarunkowa i płatna na 

pierwsze żądanie GAZ-SYSTEM S.A. Gwarancja bankowa powinna 

być wystawiona przez bank o aktualnym ratingu uzyskanym z 

agencji ratingowej (minimalny akceptowalny poziom to Baa2 w 

przypadku agencji Moody's, BBB – Standard & Poor's, BBB – Fitch), 

której treść została zaakceptowana przez GAZ-SYSTEM S.A.. W 

przypadku, gdy dany bank otrzymał ratingi z więcej niż jednej 

agencji ratingowej, zastosowanie będzie miał rating najniższy. 

Gwarancja bankowa będzie podlegać przepisom prawa 

polskiego. Jeżeli gwarancja nie została wystawiona w języku 

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

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Data wygaśnięcia 

gwarancji bankowej powinna przypadać na ostatni dzień 

drugiego (2) miesiąca po zakończeniu szóstego roku gazowego, w 

którym Użytkownik systemu chciałby korzystać z usług 

przesyłowych świadczonych przez GAZ-SYSTEM S.A. w danym 

punkcie. W przypadku, gdy dany Użytkownik systemu w ramach 

wiążącej fazy alokacji zdolności przyrostowej występuje o przydział 

przepustowości na krótszy okres świadczenia usług przesyłania niż 

sześć lat gazowych, data wygaśnięcia gwarancji bankowej 

powinna przypadać na ostatni dzień drugiego (2) miesiąca po 

zakończeniu ostatniego roku gazowego, w którym Użytkownik 
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systemu chciałby korzystać z usług przesyłowych świadczonych 

przez GAZ-SYSTEM S.A. w danym punkcie.  

4.7. Użytkownik systemu może złożyć zabezpieczenie finansowe ważne 

przez okres krótszy, niż okres, w którym Użytkownik systemu jest 

zobowiązany utrzymać zabezpieczenie finansowe, nie krótszy 

jednak niż 1 (jeden) rok, pod warunkiem, że zabezpieczenie to 

zostanie odnowione na okres co najmniej kolejnego roku na 

czternaście (14) Dni Roboczych przed upływem jego ważności, na 

zasadach określonych w niniejszym pkt. 4. Gwarancja bankowa 

powinna uprawniać GAZ-SYSTEM S.A. do żądania wypłaty kwoty 

gwarancji w przypadku, gdy Użytkownik systemu nie odnowił 

gwarancji bankowej na czternaście (14) Dni Roboczych przed 

upływem jej terminu ważności, przedkładając do GAZ-SYSTEM S.A. 

dowód ustanowienia nowej gwarancji bankowej zgodnie z 

postanowieniami pkt. 4.5, na kwotę równą kwocie poprzedniej 

gwarancji bankowej.  

4.8. Zabezpieczenie finansowe ustanowione w formie depozytu 

pieniężnego powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy, 

który zostanie wskazany przez GAZ-SYSTEM S.A. wraz z informacją, 

o której mowa w pkt. 3.2. Jako termin wniesienia zabezpieczenia 

finansowego zostanie przyjęty termin uznania na rachunku GAZ-

SYSTEM S.A. 

4.9. W przypadku, gdy Użytkownik systemu wystąpi o przydział 

przepustowości w ramach Aukcji na poziomie generującym 

większą wartość zobowiązań finansowych Użytkownika systemu 

wobec GAZ-SYSTEM S.A., niż wynika z ustanowionego przez niego 

zabezpieczenia finansowego, albo w przypadku złożenia przez 

Użytkownika systemu oferty w ramach Aukcji bez ustanowienia 

wymaganego zabezpieczenia finansowego, Użytkownik systemu 

będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. kary 

umownej w wysokości odpowiadającej wartości wymaganego 

zabezpieczenia finansowego, określonej zgodnie z 

postanowieniami niniejszego OWU INC. GAZ-SYSTEM S.A. będzie 

uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia finansowego 

ustanowionego przez danego Użytkownika systemu na poczet 

należnej kary umownej. 

4.10. Po zakończeniu przydziału zdolności w ramach Aukcji, Użytkownik 

systemu będzie uprawniony do dostosowania wysokości 

przedłożonego zabezpieczenia finansowego do poziomu 

przydzielonej mu przepustowości. 
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4.11. Użytkownik systemu zobowiązany jest do utrzymania 

zabezpieczenia finansowego złożonego do GAZ-SYSTEM S.A. w 

pełnej wysokości i w formie przewidzianej w niniejszych OWU INC 

do upływu ostatniego dnia drugiego (2) miesiąca po zakończeniu 

szóstego roku gazowego, w którym GAZ-SYSTEM S.A. będzie 

świadczyć na rzecz Użytkownika systemu usługi przesyłania paliwa 

gazowego nabytej w ramach wiążącej fazy alokacji zdolności 

przyrostowej. W przypadku, gdy przydział przepustowości na rzecz 

Użytkownika systemu w ramach wiążącej fazy alokacji zdolności 

przyrostowej obejmuje okres krótszy niż 6 (sześć) lat gazowych, 

zobowiązanie do utrzymania zabezpieczenia finansowego 

wygaśnie ostatniego dnia drugiego (2) miesiąca po zakończeniu 

ostatniego roku gazowego korzystania przez Użytkownika systemu 

z usług przesyłowych świadczonych w ramach przepustowości 

przydzielonej w wiążącej fazie alokacji zdolności przyrostowej.  

4.12. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.13, wysokość zabezpieczenia 

finansowego, do którego utrzymania będzie zobowiązany 

Użytkownik systemu, będzie obniżana o piętnaście procent (15%) 

po każdym z kolejnych pięciu (5) lat gazowych korzystania przez 

Użytkownika systemu z przepustowości przydzielonej w ramach 

wiążącej fazy alokacji zdolności przyrostowej. Po szóstym (6) 

pełnym roku gazowym korzystania przez Użytkownika systemu z 

przepustowości przydzielonej w ramach wiążącej fazy alokacji 

zdolności przyrostowej Użytkownik systemu zostanie zwolniony z 

obowiązku utrzymywania zabezpieczenia finansowego na 

podstawie niniejszych OWU INC, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 

4.16. W przypadku, gdy przydział przepustowości dla danego 

Użytkownika systemu w ramach wiążącej fazy alokacji zdolności 

przyrostowej obejmuje okres krótszy niż sześć (6) lat gazowych, 

Użytkownik systemu zostanie zwolniony z obowiązku utrzymywania 

zabezpieczenia finansowego na podstawie niniejszych OWU INC, 

z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.16, po upływie ostatniego 

pełnego roku gazowego korzystania przez Użytkownika systemu z 

usług przesyłowych świadczonych w ramach przepustowości 

przydzielonej w wiążącej fazie alokacji zdolności przyrostowej. 

4.13. Jeżeli GAZ-SYSTEM S.A. naliczy Użytkownikowi systemu kary 

umowne lub po stronie GAZ-SYSTEM S.A. powstaną roszczenia 

odszkodowawcze z innych tytułów niż zastrzeżono karę, obniżenie 

wysokości zabezpieczenia finansowego, do utrzymania którego 

zobowiązany jest Użytkownik systemu, nastąpi nie wcześniej niż po 
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dokonaniu zapłaty przez Użytkownika systemu wszystkich 

naliczonych kar umownych oraz kwot z tytułu odszkodowań. 

4.14. Zabezpieczenie ustanowione w formie depozytu finansowego 

zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po 

pomniejszeniu tej kwoty o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Użytkownika systemu. 

4.15. W przypadku skorzystania przez GAZ-SYSTEM S.A. z zabezpieczenia 

finansowego, Użytkownik systemu będzie zobowiązany do 

uzupełnienia zabezpieczenia finansowego do pełnej wymaganej 

kwoty.  

4.16. Ustanowienie zabezpieczenia finansowego zgodnie z 

postanowieniami niniejszego OWU INC zwalnia Użytkownika 

systemu, w zakresie zobowiązań finansowych wobec GAZ-SYSTEM 

S.A. wynikających z korzystania z przepustowości uzyskanej w 

ramach Aukcji, z obowiązku przedłożenia zabezpieczenia 

finansowego określonego w umowie przesyłowej w okresie 

ważności złożonego zabezpieczenia finansowego. Po zwolnieniu 

zabezpieczenia finansowego przedłożonego na podstawie 

niniejszych OWU INC w całości, dla zobowiązań finansowych 

wynikających z przepustowości uzyskanej w ramach Aukcji 

Użytkownik systemu będzie zobowiązany do złożenia 

zabezpieczenia finansowego na zasadach określonych w umowie 

przesyłowej. 

5. Opóźnienia w udostępnianiu zdolności lub zakłóceń w realizacji Projektu 

5.1. GAZ-SYSTEM S.A. poinformuje Użytkowników sieci z odpowiednim 

wyprzedzeniem o wystąpieniu opóźnień w udostępnieniu zdolności 

przyrostowej przydzielonej w ramach Aukcji lub zakłóceń w 

realizacji Projektu. 

5.2. Termin rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa 

gazowego w zakresie przepustowości przyrostowej udostępnianej 

w ramach Aukcji może zostać przesunięty (opóźniony) przez GAZ-

SYSTEM S.A. o okres nie dłuższy niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) 

miesiące, na podstawie pisemnego zawiadomienia 

przekazanego Użytkownikowi systemu. Takie zawiadomienie, 

określające przyczynę przesunięcia terminu i nowy termin 

rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w 

zakresie przepustowości przyrostowej udostępnianej w ramach 
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Aukcji, zostanie przesłane Użytkownikowi systemu co najmniej na 6 

(słownie: sześć) miesięcy przed terminem rozpoczęcia 

świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w zakresie 

przepustowości przyrostowej udostępnianej w ramach Aukcji. W 

takim przypadku termin ten ulegnie automatycznie zmianie 

zgodnie z zawiadomieniem GAZ-SYSTEM S.A., a Użytkownikowi 

systemu nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. Dla 

uniknięcia wątpliwości zawiadomienie o przesunięciu terminu 

rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w 

zakresie przepustowości przyrostowej udostępnianej w ramach 

Aukcji może zostać złożone więcej niż 1 (słownie: jeden) raz, z 

zastrzeżeniem, że łączny okres przesunięcia terminu rozpoczęcia 

świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w zakresie 

przepustowości przyrostowej udostępnianej w ramach Aukcji nie 

może przekroczyć 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy. 

Użytkownikowi systemu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

GAZ-SYSTEM S.A. z tytułu takiego przesunięcia terminu rozpoczęcia 

świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w zakresie 

przepustowości przyrostowej udostępnianej w ramach Aukcji.  

5.3. W przypadku opóźnień w realizacji Projektu lub w udostępnianiu 

zdolności przyrostowej, przepustowość przydzielona w ramach 

wiążącej fazy alokacji zdolności przyrostowej, dostępna dla 

danego roku gazowego, zostanie podzielona proporcjonalnie 

pomiędzy Użytkowników systemu, którzy w wyniku 

przeprowadzonej Aukcji uzyskali przepustowość w ramach 

danego produktu rocznego. GAZ-SYSTEM S.A. będzie dokonywał 

redukcji przepustowości przydzielonej w ramach Aukcji dla 

poziomu oferty realizowanego w ramach Projektu tak, aby suma 

poziomów przepustowości proponowanych poszczególnym 

Użytkownikom systemu w ramach danego produktu rocznego nie 

przekroczyła 100% przepustowości udostępnianej w ramach danej 

Aukcji.  

5.4. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni po uzyskaniu od GAZ-

SYSTEM S.A. wstępnej informacji o proponowanej redukcji 

przepustowości, Użytkownik systemu będzie uprawniony do 

rezygnacji w całości lub części z proponowanej mu zredukowanej 

alokacji przepustowości, jak też do przekształcenia całości lub 

części przepustowości przydzielonej mu w ramach Aukcji dla 

danego produktu rocznego na przepustowość na zasadach 

przerywanych. W przypadku niezłożenia przez Użytkownika 
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systemu do GAZ-SYSTEM S.A. jakiejkolwiek odpowiedzi na wstępną 

informację o proponowanej redukcji przepustowości uważa się, że 

Użytkownik systemu zaakceptował proponowaną redukcję.  

5.5. Użytkownik systemu, który zrezygnował w całości lub części z 

proponowanej mu zredukowanej alokacji przepustowości, nie 

będzie zobowiązany do uiszczania opłat przesyłowych.  

5.6. GAZ-SYSTEM S.A., w zależności od ilości otrzymanych potwierdzeń, 

drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Wymiany 

Informacji (SWI), przekaże Użytkownikom sieci, którzy 

zaakceptowali proponowaną im redukcję przepustowości, 

wstępną informację o dodatkowej dostępnej przepustowości, 

która może zostać alokowana na ich rzecz, proporcjonalnie do 

poziomu przydzielonej im dotychczas przepustowości. Użytkownicy 

sieci będą mieli 14 (czternaście) dni na potwierdzenie lub odmowę 

proponowanej im alokacji dodatkowej przepustowości. 

5.7. W razie wystąpienia opóźnień w realizacji Projektu lub w 

udostępnianiu zdolności przyrostowej, Użytkownikowi systemu nie 

przysługuje prawo do odebrania nieudostępnionej 

przepustowości w późniejszym terminie. 

5.8. GAZ-SYSTEM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utracone 

korzyści Użytkownika systemu ani za żadne szczególne, pośrednie 

lub następcze szkody Użytkownika systemu wynikające z opóźnień 

w realizacji Projektu lub w udostępnianiu zdolności przyrostowej.  

5.9. W przypadku wystąpienia zwłoki w rozpoczęciu przez GAZ-SYSTEM 

S.A. świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego w zakresie 

przepustowości przydzielonej w ramach Aukcji, Użytkownik systemu 

będzie zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu 

minimalizacji straty spowodowanej takim opóźnieniem, w 

szczególności poprzez podjęcie wszelkich możliwych działań 

celem przesunięcia terminu odbioru paliwa gazowego, 

odsprzedaży paliwa gazowego lub zmiany trasy przesyłu paliwa 

gazowego. Użytkownik systemu będzie zobowiązany na bieżąco 

informować GAZ-SYSTEM S.A. o czynnościach podejmowanych w 

celu minimalizacji szkody oraz umożliwić GAZ-SYSTEM S.A. udział w 

tych czynnościach, bez prawa do podejmowania decyzji.   

5.10. Odpowiedzialność GAZ-SYSTEM S.A. za zwłokę w rozpoczęciu 

świadczenia usług przesyłania paliwa gazowego będzie 

ograniczona do wysokości najmniejszej straty, obiektywnie 
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możliwej do poniesienia przez Użytkownika systemu w przypadku 

wystąpienia zwłoki GAZ-SYSTEM S.A.. 

5.11. Poprzez złożenie oferty w Aukcji użytkownik zobowiązuje się do 

utrzymania w mocy umowy przesyłowej zawartej z GAZ-SYSTEM 

S.A., wraz z załącznikiem określającym poziom i okres 

przepustowości przydzielonej Użytkownikowi systemu w wyniku 

Aukcji. W przypadku wypowiedzenia umowy przesyłowej lub 

wskazanego załącznika, przed upływem terminu ich 

obowiązywania, Użytkownik systemu będzie zobowiązany do 

zapłaty kary umownej na rzecz GAZ-SYSTEM S.A., w wysokości 

określonej zgodnie z pkt. 5.12. 

5.12. Kara umowna będzie równa części kosztów realizacji projektu 

ponoszonych przez GAZ-SYSTEM S.A., obliczonej w następujący 

sposób: 

K = C x M  

Gdzie: 

K – wysokość ponoszonych przez GAZ-SYSTEM S.A. nakładów na 

realizację Projektu, do których pokrycia zobowiązany jest 

Użytkownik, w PLN, 

C – suma nakładów poniesionych przez GAZ-SYSTEM S.A. i 

szacunkowych nakładów, jakie GAZ-SYSTEM S.A. zobowiązany jest 

ponieść na realizację Projektu, w PLN, w szczególności wszelkie 

odszkodowania dla wykonawców prac projektowych i 

budowlanych przy Projekcie lub innych operatorów systemu 

przesyłowego, 

M – stosunek sumy przepustowości (mocy umownej) przydzielonej 

Użytkownikowi systemu w okresie jej trwania, do sumy całkowitej 

przepustowości Punktu Wejścia/Wyjścia przydzielonej przez GAZ-

SYSTEM S.A. w obu kierunkach przepływu paliwa gazowego w 

ramach Aukcji w okresie jej trwania, 

5.13. Wysokość ponoszonych przez GAZ-SYSTEM S.A. kosztów realizacji 

projektu (C), do których pokrycia zobowiązany jest Użytkownik, 

zostanie dostosowana, po oddaniu Projektu do użytkowania, 

proporcjonalnie do dodatniej lub ujemnej różnicy pomiędzy 

planowanymi a rzeczywistymi kosztami realizacji projektu 

poniesionymi przez GAZ-SYSTEM S.A.. 

5.14. Jeżeli do wypowiedzenia umowy przesyłowej zawartej przez 

Użytkownika systemu z GAZ-SYSTEM S.A. lub załącznika 
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określającego poziom i okres przepustowości przydzielonej 

Użytkownikowi systemu w wyniku Aukcji dojdzie w okresie po 

oddaniu Projektu do użytkowania, wysokość kosztów ustalonych 

zgodnie z pkt. 5.12 zostanie proporcjonalnie pomniejszona w chwili 

złożenia wypowiedzenia, zgodnie z następującym wzorem: 

SK = K x (1 – R/Z) 

gdzie: 

SK – skorygowana wysokość poniesionych przez GAZ-SYSTEM S.A. 

nakładów na realizację i kosztów realizacji Projektu, do których 

pokrycia zobowiązany jest Użytkownika systemu, w PLN, 

K – 100% nakładów na realizację i kosztów realizacji przez GAZ-

SYSTEM S.A. Projektu, do których pokrycia zobowiązany jest 

Użytkownik systemu, w PLN,  

R – suma przepustowości przydzielonej Użytkownikowi systemu i 

zrealizowanej w okresie od oddania Projektu do użytkowania, do 

momentu złożenia przez Użytkownika systemu wypowiedzenia, 

Z – suma przepustowości (mocy umownej) przydzielonej 

Użytkownikowi systemu w ramach wiążącej fazy alokacji zdolności 

przyrostowej.  

5.15. GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo pobrać na poczet zwrotu kosztów 

kwotę zabezpieczenia finansowego przedłożonego przez 

Użytkownika systemu. 

5.16. Jeżeli szkoda GAZ-SYSTEM S.A. wynikająca z wcześniejszego 

wypowiedzenia przez Użytkownika systemu umowy przesyłowej lub 

załącznika określającego poziom i okres przepustowości 

przydzielonej Użytkownikowi systemu w wyniku Aukcji przewyższa 

wysokość należnego zwrotu kosztów, obliczonego zgodnie z 

postanowieniami pkt. 5.11-5.14, GAZ-SYSTEM S.A. ma prawo 

dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

należnego zwrotu kosztów. 

5.17. Po oddaniu Projektu do użytkowania, Użytkownik systemu jest 

uprawniony do odsprzedaży lub udostępnienia przepustowości 

uzyskanej w ramach Aukcji, na zasadach określonych w IRiESP, 

pod warunkiem, że nabywca tej przepustowości wstąpi w prawa i 

obowiązki Użytkownika systemu określone w niniejszych OWU INC. 

 

 


