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I.

WSTĘP

Niniejszy dokument jest niewiążący i został stworzony wyłącznie dla celów
informacyjnych uczestników rynku biorących udział w aukcji Produktu Powiązanego
na platformie PRISMA primary. Jego celem jest wyjaśnienie głównych zasad
dotyczących najważniejszych kwestii związanych z aukcją Produktu Powiązanego.
Wiążące zasady regulujące uczestnictwo w aukcji Produktu Powiązanego zostały
opisane w dokumentach przygotowanych odpowiednio przez GAZ-SYSTEM i
ONTRAS:
1)

dla ONTRAS – VNG Gastransport GmbH: w Uzupełniających Ogólnych
Warunkach Umów ONTRAS – VNG Gastransport GmbH dla
powiązanych umów przesyłowych w punkcie granicznym Lasów,

2)

dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.:
w Regulaminie GAZ-SYSTEM dotyczącym przeprowadzenia aukcji
Produktu Powiązanego w Międzysystemowym Punkcie Lasów.

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie dokumentów i informacji
dostępnych na stronach internetowych PRISMA primary, GASPOOL i DVGW.
Uczestnikom rynku rekomenduje się zapoznanie się z odpowiednimi obowiązującymi
regulaminami wymienionych podmiotów.
II.

DEFINICJE
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

Cena Wywoławcza aukcji – dopuszczalna minimalna opłata podczas aukcji,
równa sumie taryfowych opłat z tytułu przesyłania paliwa gazowego, zgodnie
z Taryfą GAZ-SYSTEM i Cennikiem ONTRAS, obowiązującymi w danym czasie;
Przepustowość Ciągła (moc umowna ciągła) – maksymalna godzinowa ilość
paliwa gazowego w warunkach normalnych, która może być przekazana do
przesłania w fizycznym punkcie wejścia, której ilość będzie wiążąca dla
danego kwartału na podstawie przydziału przepustowości (PP) dokonanego
w wyniku aukcji w Międzysystemowym Punkcie Lasów;
DVGW - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technischwissenschaftlicher Verein – Niemieckie Stowarzyszenie Techniczno – Naukowe
Gazu i Wody z siedzibą w Bonn;
EIC – Energy Identification Code;
GAZ-SYSTEM - spółka pod nazwą Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie;
GASPOOL – spółka pod nazwą GASPOOL Balancing Services GmbH
(Sp. z o.o.) z siedzibą w Berlinie;
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) – aktualnie
obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, sporządzona
na podstawie obowiązujących przepisów prawa i opublikowana na stronie
internetowej GAZ-SYSTEM. Niniejszy dokument odnosi się do wersji Instrukcji
Ruchu
i
Eksploatacji
Sieci
Przesyłowej
GAZ-SYSTEM S.A. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 24
lipca 2012 r. nr DPK-4322-10(16)/2012/AK, a następnie zmienionej Zmianą IRiESP
OGP Gaz-System S.A. nr 1/2012/0018, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki dnia 15 lutego 2013 r. nr DPK-4323-88(8)/2012/2013/AŚK,
bądź do każdej kolejnej wersji IRiESP, która zastąpi bądź zmieni wyżej
wymienioną wersję IRiESP;
kWh (kilowatogodzina) – jednostka energii wyrażająca ilość przesyłanego
paliwa gazowego, obliczana przez pomnożenie objętości paliwa gazowego
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ix.
x.
xi.
xii.

xiii.

xiv.

xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

przesyłanego w punkcie wejścia lub wyjścia przez ciepło spalania w tym
punkcie;
m3 (metr sześcienny) – jeden metr sześcienny gazu w normalnych warunkach
odniesienia, tj. pod ciśnieniem bezwzględnym 101,325 kPa oraz w
temperaturze 273,15 stopnia Kelvina;
ONTRAS – spółka pod nazwą ONTRAS — VNG Gastransport GmbH
z siedzibą w Lipsku;
OSP – Operator Systemu Przesyłowego;
Pierwsze Undersell – zjawisko występujące, gdy zsumowane zapotrzebowanie
wszystkich Użytkowników Systemu biorących udział w aukcji jest niższe niż ilość
przepustowości udostępnianej na koniec drugiej Rundy Licytacji lub kolejnej
Rundy Licytacji;
Produkt Powiązany – przepustowość powiązana, będącą przedmiotem aukcji
po obu stronach Międzysystemowego Punktu Lasów, dla takiego samego
okresu czasu obowiązywania umów przesyłowych oraz przy takiej samej ilości
przepustowości, tj.: drugi kwartał Roku Gazowego 2013/2014 (1 stycznie 2014 –
1 kwietnia 2014) - 57 980 kWh/h (5 200 nm3/h), trzeci kwartał Roku Gazowego
2013/2014 (1 kwietnia 2014 – 1lipca 2014) - 57 980 kWh/h (5 200 nm3/h),
czwarty kwartał Roku Gazowego 2013/2014 (1 lipca 2014 – 1 października
2014) - 57 980 kWh/h (5 200 nm3/h) oraz odpowiadającą im ciągłą
przepustowość po obu stronach punktu wejścia i punktu wyjścia Lasów;
Projekt Pilotażowy – opisany w niniejszym dokumencie pilotażowy projekt
udostępniania Produktu Powiązanego, jakim jest ciągła przepustowość
punktu Lasów, realizowany przez GAZ-SYSTEM i ONTRAS, w tym procedura
aukcji;
Międzysystemowy Punkt Lasów – transgraniczny punkt połączenia
międzysystemowego pomiędzy systemami przesyłowymi GAZ-SYSTEM
i ONTRAS, znajdujący się w Lasowie;
Rok Gazowy – okres od godz. 6:00 1 października bieżącego roku do godz.
6:00 1 października następnego roku;
Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany
przez
GAZ-SYSTEM
i
wprowadzony
jako
obowiązujący
w rozliczeniach z Użytkownikami Sieci;
PRISMA primary – platforma informatyczna, udostępniana przez spółkę pod
nazwą
PRISMA
European
Capacity
Platform
GmbH, która
do
przeprowadzenia aukcji Produktu Powiązanego;
Zarejestrowany Użytkownik – podmiot, który zarejestrował się na platformie
PRISMA primary, wybrał GAZ-SYSTEM i ONTRAS jako swoich OSP, a GAZ-SYSTEM
i ONTRAS potwierdzili, że spełnia on wymogi niezbędne do uczestnictwa w
aukcji.

III.

WYMOGI UCZESTNICTWA W AUKCJI

Aby wziąć udział w aukcji Produktu Powiązanego, użytkownik musi:
1.
2.
3.

Zawrzeć umowę o bilansowanie z GASPOOL,
Uzyskać kod DVGW i EIC,
Skutecznie zarejestrować się na platformie PRISMA primary, zawrzeć
umowę przesyłową z GAZ-SYSTEM zgodnie z IRiESP GAZ-SYSTEM oraz
zarejestrować się w ONTRAS zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostępu
do Sieci ONTRAS oraz zastosować się do wymogów platformy PRISMA
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primary (zaakceptowanie Ogólnych Warunków Umownych PRISMA
primary).
Po zakończeniu rejestracji, użytkownik musi zgłosić chęć uczestnictwa w aukcji
Produktu Powiązanego poprzez platformę PRISMA primary. Odpowiednie
powiadomienie oraz miejsce do dokonania zgłoszenia będzie opublikowane w
Kalendarzu Aukcji na platformie PRISMA primary.
Rejestracja oraz przeprowadzanie transakcji na platformie PRISMA primary jest
bezpłatne dla Zarejestrowanych Użytkowników.

IV.

ZAWARCIE UMOWY Z GASPOOL

1. Ogólne Warunki Umów GASPOOL
Na stronie internetowej: http://www.gaspool.de/download.html?&L=1, użytkownik
może znaleźć obecną wersję Ogólnych Warunków Umów dla Umowy Grupy
Bilansowej GASPOOL, jak również formularz Umowy Grupy Bilansowej.
2. Rejestracja w GASPOOL
Rejestracja w GASPOOL jest elektroniczna.
Należy wejść na stronę internetową GASPOOL na www.gaspool.de.
Kliknąć ikonę “Portal”.
Kliknąć ikonę “Balancing group management”.

Kliknąć ikonę “register” i wprowadzić dane swojej spółki – nowego użytkownika.
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Przedłożyć formularz za pośrednictwem strony internetowej. GASPOOL prześle
formularz rejestracyjny, który należy wypełnić, podpisać i w formie papierowej złożyć
do GASPOOL. GASPOOL może także zażądać odpisu z rejestru spółek
(przetłumaczonego na język angielski) i kopii sprawozdania finansowego.
Następnie użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji w GASPOOL, w tym dane
niezbędne do logowania w Portalu.
3. Zawarcie Umowy Grupy Bilansowej
Należy zalogować się w Portalu używając swoich danych dostępu.
Kliknąć w Menu ikonę “balancing group management”.
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Kliknąć ikonę “concluding balancing group contract”

Wypełnić dane i potwierdzić:

GASPOOL niezwłocznie wysyła drogą mailową potwierdzenie zawarcia umowy.
W celu uzyskania odpowiedzi na dalsze pytania należy skontaktować się
z managerem GASPOOL. Informacje o osobach wyznaczonych do kontaktów
z klientami znajdują się w zakładce “Customer Service”.
Po zawarciu umowy, użytkownik otrzyma Numer Grupy Bilansowej, który następnie
należy przesłać do ONTRAS korzystając z formularza “Inclusion of Points in Balancing
Groups within the Market Area GASPOOL” (Włączenie Punktów w Grupach
Bilansowych w Obszarze Rynkowym GASPOOL), który jest dostępny na stronie
internetowej ONTRAS:
http://www.ontras.com/cms/fileadmin/Dokumente_Kapazitaetsvermarktung/ENGLIS
H/Download/Formulare_und_Vertr__ge/2012-08-22_Einbringung_Pkt_eng.pdf.
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V.

UZYSKANIE KODU DVGW

1. Rejestracja w DVGW (strona internetowa dostępna jest jedynie w niemieckiej wersji
językowej).
Należy zarejestrować się na stronie internetowej dostępnej
http://www.dvgw-sc.de/dvgw-codevergabe/registrierung/

pod

adresem:

Należy wprowadzić dane spółki, role, jaką spółka pełni na rynku, dane kontaktowe
oraz złożyć formularz drogą elektroniczną.
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VI.

UZYSKANIE KODU EIC

1.
Obecnie kody EIC dla rynku gazu nadaje ENTSOg.
2.
Aby
uzyskać
kod,
należy
wejść
na
stronę
internetową:
http://www.entsog.eu/eic-codes/eic-party-codes-x-request.
3.
Wypełnić formularz oraz złożyć go drogą elektroniczną, wprowadzając
wszelkie niezbędne dane spółki.

VII.

PROCES REJETSRACJI UŻYTKONIKÓW NA PLATFORMIE PRISMA primary
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7)
Wydrukowane i wypełnione formularze (jeśli wymaga ich OSP)
i jakiekolwiek inne dodatkowe dokumenty wymagane przez OSP (poza danymi
podanymi w formularzach rejestracyjnych PRISMA primary) muszą zostać
dostarczone pocztą lub emailem, w zależności od wymogów OSP.
8)
Jeśli użytkownik rejestruje się na platformie PRISMA primary po raz pierwszy,
wybrani OSP muszą zaakceptować i aktywować użytkownika. Użytkownik zostanie
powiadomiony emailem o zatwierdzeniu go przez OSP. Ponadto konto użytkownika
musi zostać zatwierdzone przez wybranego OSP (konto użytkownika będzie
zaakceptowane po weryfikacji dokumentów wymaganych przez OSP). Użytkownik
zostanie powiadomiony drogą emailową o zatwierdzeniu jego konta. W tym
momencie uzyska status Zarejestrowanego Użytkownika dla celów aukcji Produktu
Powiązanego.
9)
Po wypełnieniu powyższych kroków, Zarejestrowany Użytkownik będzie mógł
rozpocząć przeprowadzanie transakcji poprzez platformę PRISMA primary. Otrzyma
drogą pocztową token od OSP który go zatwierdził, pozwalający mu na korzystanie z
konta użytkownika. Logowanie będzie możliwe jedynie przy wykorzystaniu nazwy
użytkownika, hasła oraz tokenu.
Umowa pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem a PRISMA primary zostaje
zawarta na czas nieokreślony. Może zostać rozwiązana przez PRISMA primary na
piśmie w każdym czasie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, przedłożonym
Zarejestrowanemu Użytkownikowi. Umowa będzie uważana za rozwiązaną jeśli
Zarejestrowany Użytkownik przestanie spełniać wymogi wybranych przez siebie OSP
lub całkowicie dezaktywuje swój dostęp do PRISMA primary. Skutkiem dezaktywacji
jest powstanie zobowiązania po stronie użytkownika do zwrotu klucza dostępu
przypisanego danemu użytkownikowi w ciągu 10 dni roboczych. Brak zwrotu
uprawnia PRISMA primary do poboru opłat od użytkownika za klucz dostępu.
W przypadku, gdy pilotażowa aukcja Produktu Powiązanego w Lasowie nie zostanie
przeprowadzona z powodów technicznych, aukcja zostanie przeprowadzona w
późniejszym czasie. PRISMA primary poinformuje Zarejestrowanych Użytkowników o
przerwaniu aukcji i tymczasowym zawieszeniu procesu. Zarejestrowani Użytkownicy
zostaną poinformowani przez PRISMA primary o nowym terminie aukcji.
VIII.

MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI NA PRISMA
primary

1. Standardowa przeglądarka w bieżącej wersji (Internet Explorer wersja 6 lub
późniejsza, lub Firefox wersja 3 lub późniejsza), pozwalająca na bezpieczne
połączenie (TLS/SSL, https);
2. JavaScript i Cookies zainstalowane i aktywowane.
IX.

PROCES AUKCJI

Szczegółowy opis procesu aukcji zostanie implementowany w Concept Primary
Capacity Platform 6.0, który zostanie umieszczony na stronie internetowej PRISMA
primary przed rozpoczęciem procesu rejestracji.
Aukcja będzie przeprowadzona zgodnie z następującymi zasadami, o ile nic innego
nie wynika z Concept Primary Capacity Platform 6.0:
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1)
Aukcja zapewni Zarejestrowanym Użytkownikom możliwość składania ofert na
rosnące ceny ogłaszane w kolejnych Rundach Licytacji, rozpoczynając od Ceny
Wywoławczej P0.
2)
Pierwsza Runda Licytacji, z przypisaną ceną równą Cenie Wywoławczej P0,
przewidywana jest na 03.06.2013 r. i będzie trwała 3 godziny. Kolejne Rundy Licytacji
będą trwały godzinę każda. Między Rundami Licytacji będą okresy przerw o
długości 1 godziny.
3)

W ofercie należy wyszczególnić:
a.

tożsamość aplikującego Zarejestrowanego Użytkownika,

b.
Punkt
przepływu,

Międzysystemowy

którego

dotyczy

oferta

oraz

kierunek

c.
Standardowy Produkt Przepustowości na który składana jest oferta
o przepustowość,
d.
Na każdy próg cenowy – ilość przepustowości wnioskowanego
Produktu Powiązanego.
4)
Oferta będzie uważana za wiążącą, jeśli zostanie złożona przez
Zarejestrowanego Użytkownika i będzie zgodna z wszystkimi postanowieniami pkt. 3)
powyżej.
5)
Aby uczestniczyć w aukcji, obowiązkowym będzie złożenie oferty na
oznaczoną ilość przepustowości w pierwszej Rundzie Licytacji. Oferty mogą być
składane jako wielokrotność 1 kWh. Minimalna ilość, jaką może obejmować oferta,
to 1 kWh.
6)
OSP zapewnią Zarejestrowanym Użytkownikom możliwość składania ofert na
platformie automatycznie na jakikolwiek próg cenowy.
7)
Po zamknięciu danej Rundy Licytacji, wszystkie ważne oferty staną się
wiążącymi zobowiązaniami Zarejestrowanych Użytkowników do rezerwowania
przepustowości w ilości, o którą wnioskowali, po ogłoszonej cenie, pod warunkiem że
cena rozliczeniowa aukcji będzie ceną ogłoszoną w odpowiedniej Rundzie Licytacji.
8)
Ilość wynikająca z ofert w każdej Rundzie Licytacji przypadająca na każdego
Zarejestrowanego Użytkownika będzie równa lub niższa ilości przepustowości
udostępnianej w danej aukcji. Ilość wynikająca z ofert przypadająca na każdego
Zarejestrowanego Użytkownika po danej cenie będzie równa lub niższa ilości
wynikające z oferty złożonej przez tego Zarejestrowanego Użytkownika w
poprzedniej Rundzie Licytacji, poza przypadkiem zastosowania pkt.15 poniżej.
9)
Oferty mogą być dowolnie składane, zmieniane i wycofywane w trakcie
trwania Rundy Licytacji, pod warunkiem, że wszystkie oferty są zgodne
z pkt. 8. Ważne oferty pozostaną ważne do momentu ich modyfikacji lub usunięcia.
10)
Duży próg cenowy i mały próg cenowy dla aukcji Produktu Powiązanego
zostały wyliczone w następujący sposób dla każdego z OSP:
a.

duży próg cenowy = 2,5 ct/(kWh/h)/kwartał,
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b.

mały próg cenowy = 0,5 ct/(kWh/h)/kwartał.

11)
Jeśli zsumowane zapotrzebowanie wszystkich Zarejestrowanych Użytkowników
jest niższe lub równe przepustowości oferowanej na koniec pierwszej Rundy Licytacji,
aukcja zostanie zakończona.
12)
Jeśli zsumowane zapotrzebowanie wszystkich Zarejestrowanych Użytkowników
Sieci jest większe niż przepustowość oferowana na koniec pierwszej Rundy Licytacji
lub kolejnej Rundy Licytacji, kolejna Runda Licytacji zostanie otwarta z ceną o
wartości równej cenie z poprzedniej Rundy Licytacji plus dużym progiem cenowym.
13)
Jeśli zsumowane zapotrzebowanie wszystkich Zarejestrowanych Użytkowników
jest równe przepustowości oferowanej na koniec drugiej Rundy Licytacji lub kolejnej
Rundy Licytacji, aukcja zostanie zakończona.
14)
Jeśli dojdzie do Pierwszego Undersell, będzie miała miejsce redukcja ceny
i zostanie otwarta kolejna Runda Licytacji. Kolejna Runda Licytacji będzie miała
cenę równą cenie stosowanej w Rundzie Licytacji poprzedzającej Pierwsze Undersell
plus
mały
próg
cenowy.
Kolejne
Rundy
Licytacji
z przyrostami o mały próg cenowy będą następnie otwierane, dopóki zsumowane
zapotrzebowanie wszystkich Zarejestrowanych Użytkowników będzie niższe lub równe
oferowanej przepustowości, i w tym punkcie aukcja zostanie zamknięta.
15)
Ilość wynikająca z ofert przypadająca na każdego Zarejestrowanego
Użytkownika w pierwszej Rundzie Licytacji w przypadku, gdy stosowane są małe
progi cenowe, będzie równa lub niższa niż ilość wynikająca z oferty złożonej przez
tego Zarejestrowanego Użytkownika w Rundzie Licytacji poprzedzającej Pierwsze
Undersell. Ilość wynikająca z ofert przypadająca na każdego Zarejestrowanego
Użytkownika we wszystkich Rundach Licytacji tam, gdzie stosowane są małe progi
cenowe, będzie równa lub wyższa ilości wynikającej z oferty złożonej przez tego
Zarejestrowanego Użytkownika podczas Rundy Licytacji, w której wystąpiło Pierwsze
Undersell.
16)
Jeśli zsumowane zapotrzebowanie wszystkich Zarejestrowanych Użytkowników
jest większe niż przepustowość oferowana w Rundzie Licytacji po cenie równej do tej,
która doprowadziła do Pierwszego Undersell, minus jeden mały próg cenowy,
aukcja zostanie zamknięta. Ceną rozliczeniową będzie cena, która doprowadziła do
Pierwszego Undersell, a wygranymi ofertami będą te złożone podczas pierwotnej
Rundy Licytacji, w której wystąpiło Pierwsze Undersell.
17)
Po każdej Rundzie Licytacji, zapotrzebowanie wszystkich Zarejestrowanych
Użytkowników w danej aukcji będzie publikowane tak wcześnie, jak tylko będzie to
możliwe, w formie zsumowanego zapotrzebowania.
18)
Cena ogłoszona dla ostatniej Rundę Licytacji w której aukcja zostanie
zamknięta będzie uważana za cenę rozliczeniową danej aukcji, chyba że
zastosowanie znajdzie pkt. 16 powyżej.
19)
Wszystkim Zarejestrowanym Użytkownikom, którzy złożyli ważne oferty po cenie
rozliczeniowej,
zostanie
alokowana
przepustowość
zgodnie
z ilościami wynikającymi ze złożonych przez nich ofert, po cenie rozliczeniowej.
Wygrani Zarejestrowani Użytkownicy zapłacą cenę rozliczeniową danej aukcji, która
może być stałą lub zmienną ceną oraz jakiekolwiek inne możliwe opłaty mające
zastosowanie w czasie, gdy przepustowość im alokowana może być użytkowana.
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20)
W następ
pstwie każdej ukoń
ńczonej aukcji,
a
PR
RISMA pri mary opublikuje
ostatec
czne wyniki aukcji, w tym sumę alo
okowanych przepusstowości i cena
rozlicze
eniowa. Wy
ygrani Zarrejestrowan
ni Użytkow
wnicy będą
ą informow
wani na piśmie
p
o
ilości p
przepustow
wości, jaka będzie im
m alokowana, indyw
widualne informacje
e będą
komunikowane ty
ylko tym strronom, któ
órych dotyczą.
Indywid
dualni Zarrejestrowan
ni Użytkow
wnicy nie otrzymają informac
cji o pozo
ostałych
Zarejestrowanych
h Użytkown
nikach.

X.

INFORM
MACJE ORGA
ANIZACYJN
NE - KONTAK
KT

Wszelkie pytania, jak równ
nież koresp
pondencja
a w formie
e elektroniicznej dotycząca
Projektu
u Pilotażow
wego orazz aukcji Prroduktu Po
owiązanego, powinn
ny być kierrowane
na jede
en z poniżsszych adresów email :
dla GA
AZ-SYSTEM:p
pr@gaz-sysstem.pl
dla ON
NTRAS: cap
pacity@onttras.com
są wiążąc
Języki polski i niemiecki
n
ce dla wszelkiej ko
oresponden
ncji. GAZ--SYSTEM
AS dopuszc
czają także
e korespon
ndencję w języku ang
gielskim.
i ONTRA
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