Wspóln
ny Opis Prroduktu
Pilotażowa
P
a Alokacja
a Przepus
stowości Powiązane
P
ej
w Mię
ędzysyste
emowym punkcie
p
'Lasów'
(n
niewiążące
e)
1. Wsttęp
Operato
or Gazociąg
gów Przesyłłowych GAZ
Z SYSTEM S.A. ("GAZ
Z-SYSTEM"") i ONTRAS - VNG
Gastran
nsport Gmb
bH ("ONTR
RAS") pracu
ują nad wcześniejszym
m wdrożeniiem Kodeksu Sieci
Zasad A
Alokacji Przzepustowoś
ści ("KS CA
AM") dla Międzysystem
mowego Puunktu Lasów
w, dążąc
do udostępnienia powiązanych przepusstowości w Międzysys
stemowym Punkcie Lasów. Z
na czas po
otrzebny dla pełnego
o wdrożenia
a KS CAM
M w obu kkrajach, Op
peratorzy
uwagi n
Systemów Przesyłłowych usta
alili wspóln
ne zasady przeprowad
p
dzenia Projeektu Pilotażowego.
Reguły ustalone dla
d Projektu Pilotażowe
ego będą stosowane
s
wyłącznie w tym okre
esie. Dla
przyszłyych produktów powiązanych O
Operatorzy Systemów
w Przesyłoowych oprracują i
opubliku
ują zaktualizzowane zas
sady.
Wraz z publikacją
ą niniejszeg
go Wspólne
p
ego Opisu Produktu na potrzebby aukcji produktu
powiąza
anego w Międzysystem
M
mowym Pu
unkcie Lasó
ów, spółki GAZ-SYSTE
G
EM oraz ONTRAS
O
rozpoczzynają realizzację Proje
ektu Pilotażo
owego udostępniania przepustow
wości powią
ązanej w
nkt wyjścia z systemu przesyłowe
Międzyssystemowym
m Punkcie Lasów (pun
wego ONTRA
AS – ID
469 i pu
unkt wejścia
a do system
mu przesyło
owego GAZ
Z-SYSTEM - ID 27241 1) w drodze
e aukcji,
prowadzzonej na pla
atformie PR
RISMA prim
mary.
W rama
ach aukcji GAZ-SYST
TEM i ON TRAS udo
ostępnią w Międzysysstemowym Punkcie
Lasów przepustow
wość w takiej samej illości. W tra
akcie wspó
ólnej aukcji użytkownik
k będzie
mógł za
akupić taką
ą samą ilość
ć przepusto
owości w Międzysyste
M
emowym Puunkcie Lasó
ów, tj. w
systemie przesyłow
wym ONTR
RAS i GAZ-S
SYSTEM. Strony
S
wybrały model ddwukontraktowy, co
oznacza
a, że po zakkończeniu aukcji,
a
użytkkownik ucze
estniczący w aukcji zaw
wiera dwie odrębne
umowy przesyłowe
e - odpowied
dnio z ONT
TRAS i GAZ
Z-SYSTEM.
W ninie
ejszym dokkumencie opisano
o
zassady udosttępnienia przepustowo
p
ości powiązanej w
Międzyssystemowym
m Punkcie Lasów w d rodze aukc
cji, które będ
dą oparte nna postanow
wieniach
KS CA
AM w werrsji z 17.0
09.2012 ro
oku, opraco
owanego przez
p
Euroopean Netw
work of
Transmission Servvice Operato
ors for Gass (ENTSOG) na podsta
awie art. 8 ((1) Rozporz
ządzenia
Parlame
entu Europejskiego i Rady
R
nr 71
15/2009 z 13
1 lipca 2009 roku w sprawie wa
arunków
dostępu
u do sieci przesyłowy
ych gazu zziemnego i uchylającego rozporrządzenie (WE) nr
1775/20
005 (zwane
e dalej “Rozporządzeni em 715/200
09”). Pozos
stałe przepuustowości, które
k
nie
mogą zzostać powiązane w Projekcie Pil otażowym dla Roku Gazowego
G
22013/2014, będą w
ązane zgod
tym okrresie udosttępniane jako niepowią
dnie z kodeksami sie ci obu Ope
eratorów
Systemów Przesyło
owych.
Niniejszzy dokumen
nt nie jest wiążący
w
i słłuży jedynie
e celom informacyjnym
m. Opisuje wspólne
powiąza
anie pomię
ędzy warun
nkami udo
ostępniania produktu, stosowanyymi w sys
stemach
ONTRA
AS i GAZ SY
YSTEM w związku
z
zP
Projektem Pilotażowym przepustow
wości powią
ązanej w
Lasowie
e. Poza op
pisanymi w tej publika
acji wspólny
ymi warunk
kami podanne niżej dokumenty
obowiązzują użytkkowników zgłaszająccych zap
potrzebowan
nie na oopisane produkty
p
przepusstowości:
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Uzupełniają
ące Ogólne
e Warunki Umów ON
NTRAS – VNG
V
Gastraansport Gm
mbH dla
powiązanycch umów przesyłowyc
p
ch w punkcie granicz
znym Lasów
w, opracow
wane na
potrzeby oferowania
o
produktu przepustow
wości powiązanej w fazie pilotażowej,
o
opisujące szczegółowe
s
e wymagan
nia spółki dotyczące kontraktowa nia przepus
stowości
powiązanej i świadcze
enia usług;
O
Ogólne Wa
arunki Dostę
ępu do Sie
eci ONTRAS
S – VNG Gastranspor
G
rt GmbH, opisujące
zzasady dosstępu do sie
eci przesyłow
wej ONTRA
AS i świadcz
zenia usługg;
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji
E
i Sieci Prz
zesyłowej GAZ-SYST
TEM (zatwiierdzona
d
decyzją Pre
ezesa Urzę
ędu Regula
acji Energettyki w dniu 24 lipca 22012 roku nr DPK4
4322-10(16
6)/2012/AK a następnie
e zmieniona
a Zmianą IR
RiESP OGP
P Gaz-Systtem S.A.
nr 1/2012/0
0018, zatwie
erdzoną de
ecyzją Preze
esa Urzędu
u Regulacji Energetyki dnia 15
llutego 2013 r. nr DPK-4323-88
8(8)/2012/2
2013/AŚK), zwana daalej „IRiESP GAZS
SYSTEM“, opisująca zasady ud
dostępnianiia przepusttowości i śświadczenia
a usługi
przesyłania
a paliwa gaz
zowego;
A
Aktualnie obowiązując
ca Taryfa GA
AZ-SYSTEM
M;
Regulamin GAZ-SYST
TEM dotyczzący przeprrowadzenia aukcji Prodduktu Powią
ązanego
w Międzysyystemowym
m Punkcie La
asów, który
y został zatw
wierdzony pprzez Preze
esa URE
Decyzją z dnia
d
1 marca 2013 r. nrr DRR-7121
1-1(7)/2012/2013/JBD;;
Dodatkowe
e dokumentty dotyczącce Pilotażow
wej Alokacjji Przepustoowości Pow
wiązanej
((np. Ogóln
ny Regulamin platfo
ormy, Konc
cepcja 6.0, kalendarrz i plan aukcji),
primary,
stronie
o
opublikowa
ane
na
internetow
wej
platfformy
P RISMA
http://prima
ary.prisma-c
capacity.eu.

2. Opis
s produktu
u
-

-

-

-

WP
Projekcie Piilotażowym produktu p
powiązaneg
go w Międzysystemow
wym Punkcie
e Lasów
prze
edmiotem aukcji będą produkty
p
kw
wartalne zgo
odnie z prze
episami KS
S CAM.
Prze
epustowośćć powiązana w Międzyysystemowy
ym Punkcie
e Lasów bęędzie udosttępniana
dla n
następującyych okresów
w:
o Drugi kw
wartał Roku
u Gazowego
o 2013/14 (1
( stycznia – 1 kwietniaa 2014),
o Trzeci kwartał
k
Rok
ku Gazoweg
go 2013/14 (1 kwietnia – 1 lipca 20014),
ego 2013/14 (1 lipca – 1 paździerrnika 2014).
o Czwartyy kwartał Ro
oku Gazowe
Odp
powiednie zastosowani
z
ie ma definiicja doby ga
azowej od 6.00
6
do 6.000.
Kierrunek przep
pływu: z sieci przesyłłowej ONTRAS w nie
emieckim oobszarze ry
ynkowym
GAS
SPOOL do sieci przesy
yłowej GAZ
Z-SYSTEM w Polsce.
Dosstępna prze
epustowość
ć: 57.980 kWh/h (o
odpowiednik
k 5.200nm
m3/h) dla każdego
prod
duktu kwartalnego.
Sprzzedaż przzepustowośc
ci powiąza
anej, ofero
owanej w Projekciee Pilotażow
wym w
Międ
dzysystemo
owym Punkcie Lasów
w odbywa
a się na platformie PRISMA primary,
http://primary.p
prisma-capa
acity.eu.
Na 30 dni przzed aukcją Strony opu
ublikują wszystkie niezbędne infoormacje o terminie
aukccji i produkttach, które będą
b
przed miotem auk
kcji.
Algo
orytm alokacji: aukcja rosnąca
r
zgo
odnie z KS CAM.
Plan
nuje się, iż pierwsza ru
unda licytaccji zostanie przypuszcz
zalnie otwarrta 3 czerw
wca 2013
roku
u, o ile strrony nie określą
o
inacczej. Kolejne szczegó
óły zostanąą opublikow
wane w
Kale
endarzu Aukcji zamieszczonym na
a platformie
e (patrz wyż
żej).
Opła
ata za świa
adczenie usług przesyyłania: W toku
t
aukcji produktu powiązanego, jako
cena
a wywoław
wcza przyjętta zostanie
e suma opła
at taryfowy
ych GAZ-SY
YSTEM i ONTRAS
O
opła
at z tytułu świadczenia usług prz
rzesyłania paliwa
p
gazo
owego w M
Międzysyste
emowym
Pun
nkcie Lasów
w.
Strona 2 z 4

-

Prog
gi cenowe dla każdeg
go z operat orów: 0,5 EURct/(kWh
E
h/h)/kwartałł zdefiniowa
any jako
małyy próg ceno
owy; 2,5 EU
URct/(kWh/h
h)/kwartał zd
definiowany
y jako duży próg cenow
wy.

ktowanie zakontrakto
z
owanej prze
epustowoś
ści
3. Trak
Jeżeli kkontrahent rozwiąże
r
je
edną z dwó ch umów przesyłowyc
p
ch, tworzącyych przepu
ustowość
powiąza
aną, lub jeżżeli jeden z Operatoró
ów Systemó
ów Przesyło
owych rozw
wiąże jedno
ostronnie
umowę przesyłową
ą, wówczas
s umowa drrugiej stron
ny pozostan
nie bez zmi an. Przepu
ustowość
udostęp
pniona tylkko po jedn
nej stronie w następ
pstwie takiego rozwiiązania mo
oże być
udostęp
pniana jako niepowiąza
ana przepusstowość na okresy króttkoterminow
we.
ury Zarząd
dzania Og
graniczenia
ami (rezyg
gnacja z zakontraktoowanej zd
dolności,
Procedu
mechan
nizm udostę
ępniania zd
dolności cią
ągłej z jedn
nodniowym wyprzedzeeniem na zasadzie
z
„wykorzzystaj lub sttrać”) mają zastosowa
anie po każ
żdej stronie zgodnie M
Międzysystemowego
Punktu Lasów z odpowiednim
o
mi przepisa
ami krajowy
ymi (jako przepustowo
p
ość niepow
wiązana).
Przekszztałcenie prrzerywanej przepustow
wości w cią
ągłą będzie oferowanee po każdej stronie
Międzyssystemoweg
go Punktu
u Lasów p
przez GAZ
Z-SYSTEM i ONTRA
AS zgodnie
e z ich
regulacjjami krajow
wymi, a zastosowanie
e tej procedury nie będzie miałoo wpływu na ilość
zawarte przez
przepusstowości lub umowy przesyłowe
p
p
użytko
ownika z ddrugim operatorem,
odpowie
ednio GAZ--SYSTEM lu
ub ONTRAS
S.
stnictwa w aukcji pro
oduktu pow
wiązanego
4. Warrunki uczes
Użytkow
wnik, któryy zamierza
a wziąć udział w aukcji Prroduktu Poowiązanego
o, musi
mi każdeg
zarejesttrować się
ę zgodnie z zasadam
go Operato
ora System
mów Przes
syłowych
(opisanyymi w Waru
unkach dos
stępu do sie
eci ONTRA
AS i IRiESP
P GAZ-SYST
TEM) oraz zgodnie
z wyma
aganiami pla
atformy, a zwłaszcza:
z
o Uzyskać kod DVG
GW i kod EIIC (wymaga
ane, jako warunek
w
wsttępny rejes
stracji na
PRISMA
A primary),
o skuteczznie zarejes
strować się na platform
mie PRISMA
A primary ddla ONTRA
AS i GAZ
SYSTEM,
o zarejesttrować się w GASP
POOL i za
awrzeć umo
owę lub uuzyskać prrawo do
korzysta
ania z kon
nta i/lub su
ubkonta grrupy bilans
sowej w obbszarze ry
ynkowym
GASPO
OOL.
yfy i koszty
y związane
e z przesyłe
em
5. Tary
g
w ramach uumów zawa
artych w
Opłaty zza świadczzenie usługi przesyłan ia paliwa gazowego
wyniku aukcji Prod
duktu Powią
ązanego z G
GAZ-SYSTE
EM i ONTR
RAS będą poobierane zg
godnie z
ującymi Tarryfą i IRIESP
P GAZ-SYS
STEM oraz Cennikiem ONTRAS.
aktualniie obowiązu
6. Konttakty
Wszelkiie pytania i korespondencja w ssprawie Pro
ojektu Pilottażowego luub aukcji Produktu
P
Powiąza
anego należży kierować
ć na wskaza
ane niżej ad
dresy e-maiilowe:
- do GA
AZ-SYSTEM
M: pr@gaz-s
system.pl
- do ON
NTRAS: cap
pacity@ontrras.com
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Podstaw
wowymi językami kores
spondencji będą niemiiecki i polsk
ki. GAZ-SYS
STEM i ONT
TRAS
dopuszcczają również korespondencję w jjęzyku angielskim.

umenty tow
warzyszące
e
7. Doku

ONTRA
AS

GAZSYSTEM

Dokumenty
wspóln
ne

Do
okument
Network Access
Conditions of
ON
NTRAS – VN
NG
Ga
astransport GmbH
G
Supplementarry Terms
& Conditions
C
of
o
ON
NTRAS – VN
NG
Ga
astransport GmbH
G
Pricce List

C
Charakter
W
Wiążący

p
Miejsce publikacji
http://www
w.ontras.coom/cms/inde
ex.php?i
d=198&L=2

W
Wiążący

http://www
w.ontras.coom/cms/filea
admin/D
okumente
e_Unternehhmen/Aktuelles/EG
B_Lasow_germ_enggl.pdf

W
Wiążący

IRIESP GAZSY
YSTEM
Regulamin GA
AZSY
YSTEM doty
yczący
przzeprowadze
enia
aukkcji Produkttu
Pow
wiązanego w
Mię
ędzysystem
mowym
Punkcie Lasów
w
Tarryfa

W
Wiążący

http://www
w.ontras.coom/cms/inde
ex.php?i
d=198&L=2
http://www
w.gaz-systeem.pl/strefa
aklienta/irie
esp/nowa-irriesp/
http://www
w.gaz-systeem.pl/strefa
aklienta/ko
onsultacje-zz-rynkiem/prroduktpowiazan
ny/

Concept Pape
er 6.0

W
Warunki
p
platformy
W
Warunki
p
platformy

Kalendarz Auk
kcji
(pu
ublikacja w terminie
t
późźniejszym)
Poradnik dla Shippera
S
KS CAM, wers
sja z
17..09.2012
GA
ASPOOL: Warunki
W
od 1 październ
nika
201
12
Wa
arunki ogóln
ne
użyytkowania platformy
p
pie
erwotnej
przzepustowości
PR
RISMA prima
ary

W
Wiążący

W
Wiążący

http://www
w.gaz-systeem.pl/strefa
aklienta/tarryfa/taryfa-i -stawki-opla
at/
Platforma
a PRISMA pprimary
Platforma
a PRISMA pprimary

IInformacyj
n
ny
IInformacyj
n
ny

Strony ob
bu operatoróów

IInformacyj
n
ny

http://www
w.gaspool.dde/download.html?
&L=1

IInformacyj
n
ny

Platforma
a PRISMA pprimary
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http://www
w.entsog.euu/publications/cam
networkco
ode.html

