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1. Wprowadzenie
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniąca funkcję operatora systemu przesyłowego
elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia dostęp do połączeń
międzysystemowych w zakresie posiadanych zdolności przesyłowych z wykorzystaniem
mechanizmu
udostępniania
zdolności
przesyłowych
spełniającego
wymagania
niedyskryminacji uczestników rynku i przejrzystości.
2. Przedmiotem niniejszego dokumentu jest określenie zasad realizacji przetargów
i udostępnienia Zdolności Przesyłowych linii 220 kV relacji Zamość – Dobrotwór będącej
połączeniem międzysystemowym Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (dalej:
„PSE S.A.”) i NEK UKRENERGO (dalej: „UKRENERGO”) (dalej „połaczenie ZamośćDobrotwór”).
3. Z dniem 1 lutego 2011 r. Ukraina stała się członkiem Wspólnoty Energetycznej i zobowiązała
się wdrożyć do krajowych regulacji prawnych między innymi postanowienia Rozporządzenia
(WE) nr 1228/2003, z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci
w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, które zostało zastąpione
Rozporządzeniem (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu
do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, a następnie Rozporządzeniem (UE) 2019/943 z dnia
5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
4. Do czasu wdrożenia po stronie ukraińskiej przepisów Rozporządzenia, o którym mowa
w ust. 3, zarządzanie zdolnościami przesyłowymi na połączenia Zamość-Dobrotwór będzie
następowało w drodze przetargów nieskoordynowanych (jednostronnych).
5. Przetargi na Zdolności Przesyłowe połączenia Zamość-Dobrotwór są oparte na zasadach
rynkowych. Dostępne Zdolności Przesyłowe w Miesiącach Kalendarzowych będą alokowanie
dla uczestników w formie przetargów jawnych (explicit) na zdolności przesyłowe bez dostawy
energii elektrycznej. Zdolności Przesyłowe będą oferowane jako jednostronnie
gwarantowane Zdolności Przesyłowe w kierunku od UKRENERGO do PSE S.A. za
wyjątkiem okoliczności wyłączających odpowiedzialność w przypadku Siły Wyższej i Sytuacji
Awaryjnych.

2. Definicje
Określenia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie.
Alokowane Zdolności Przesyłowe (AZP) – Przyznane Zdolności Przesyłowe dla Uczestnika
Przetargu po uiszczeniu Opłaty za Przyznane Zdolności Przesyłowe zgodnie z rozdziałem
8 Zasad Przetargów.
Arkusz Oferty – formularz zgodny ze wzorem zamieszczony w Załączniku 3 do Zasad
Przetargów, służący do składania Oferty w Biurze Przetargów.
Biuro Przetargów – oznacza Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (w skrócie „PSE S.A.”),
pełniące funkcję Biura Przetargów.
Całkowita Wartość Oferty Uczestnika Przetargu (CWOUP) – jest obliczania podczas
oszacowywania Ofert w Procesie Przetargu jako suma zobowiązań Uczestnika Przetargu,
wynikających z warunków przetargu powiększona o podatek VAT.
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gdzie:
CO – Cena Oferty [PLN/MWh];
OZPIPR – wolumen Oferowanych Zdolności Przesyłowych w Podokresie Rezerwacji „i”;
OZPOR – wolumen Oferowanych Zdolności Przesyłowych w Okresie Rezerwacji;
TKW – liczba godzin rezerwacji w Miesiącu Kalendarzowym;
TPRi – liczba godzin w Podokresie Rezerwacji „i”;
k – liczba Podokresów Rezerwacji;
VAT – należny podatek VAT od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena Oferty – cena netto jaką Uczestnik Przetargu jest gotowy zapłacić za rezerwację
Oferowanych Zdolności Przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A.
i UKRENERGO [PLN/MWh].
Cena Przetargu – cena określona zgodnie z rozdziałem 5.2 punkt 3, dla Uczestnika Przetargu,
za Przyznane Zdolności Przesyłowe [PLN/MWh].
CEREMP – Centralny Europejski Rejestr Uczestników Rynku Energii (ang. Centralised European
Registry for Energy Market Participants).
Dzień Roboczy – dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem obowiązujących
w Polsce dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz Rejestracyjny - formularz rejestrujący Uczestnika Przetargu w Biurze Przetargów
zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do Zasad Przetargów.
Grafik Planowanej Wymiany Handlowej (Grafik) – zgłoszony do PSE S.A. przez
uprawnionego Uczestnika Przetargu planowany przepływ energii połączeniem ZamośćDobrotwór w kolejnych godzinach doby handlowej n.
Kod EIC (Energy Identification Code) – kod identyfikacyjny służący do jednoznacznej
identyfikacji podmiotów w handlu transgranicznym energią elektryczną (zobacz
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/eic/cds/area.htm)
Miesiąc Kalendarzowy – okres w ciągu Roku Kalendarzowego rozpoczynający się 1 dnia
miesiąca i kończący ostatniego dnia tego samego miesiąca.
National Power Company “UKRENERGO” („UKRENERGO”) – operator ukraińskiego systemu
przesyłowego elektroenergetycznego z siedzibą na ul. Symona Petliury 25, 01032 Kijów,
Ukraina, rejestr handlowy: 00100227.
Oferowane Zdolności Przesyłowe – Zdolności Przesyłowe połączenia Zamość-Dobrotwór
wystawione na przetarg przez Biuro Przetargów dla kierunku import do Polski na Okres
Rezerwacji wskazany w Ogłoszeniu Przetargu.
Oferta – wniosek o rezerwację Zdolności Przesyłowych, dotyczący rezerwacji całkowitego
wolumenu Oferowanych Zdolności Przesyłowych, za określoną cenę (Cena Oferty), złożony
przez Uczestnika Przetargu dla danego Okresu Rezerwacji.
Ogłoszenie Przetargu – dokument publikowany na stronie internetowej PSE S.A. zawierający
Oferowane Zdolności Przesyłowe, Okres Rezerwacji i wszelkie dodatkowe informacje niezbędne
w Procesie Przetargu (np. Podokresy Rezerwacji, w których Oferowane Zdolności Przesyłowe
zostaną obniżone).
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Okres Rezerwacji – okres, który zaczyna się pierwszego a kończy ostatniego dnia Miesiąca
Kalendarzowego, dla którego Zdolności Przesyłowe są oferowane w Procesie Przetargu,
z zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 3.
Opłata Rynkowa – opłata za świadczenie usług przesyłania ponoszona przez Uczestnika
Przetargu na rzecz PSE S.A. zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą PSE S.A.
obowiązującą w roku 2023.
Opłata za Przyznane Zdolności Przesyłowe – Zobowiązania Uczestnika Przetargu wynikające
z iloczynu Ceny Przetargu i wolumenów Przyznanych Zdolności Przesyłowych w Okresie
Rezerwacji i/lub Podokresach Rezerwacji oraz liczby godzin, w których zostały udostępnione
zgodnie z Ogłoszeniem Przetargu, powiększona o podatek VAT obliczana wg zależności:

gdzie:
CP – Cena Przetargu, [PLN/MWh];
OZPIPR – wolumen Oferowanych Zdolności Przesyłowych w Podokresie Rezerwacji „i”;
OZPOR – wolumen Oferowanych Zdolności Przesyłowych w Okresie Rezerwacji;
TKW – liczba godzin rezerwacji w Okresie Rezerwacji;
TPRi – liczba godzin w Podokresie Rezerwacji „i”;
k – liczba Podokresów Rezerwacji;
VAT – należny podatek VAT od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami
Podokres Rezerwacji – część Okresu Rezerwacji, dla której Oferowane Zdolności Przesyłowe
zostają obniżone z uwagi na występujące uwarunkowania techniczne (m. in. prace
eksploatacyjne w sieci przesyłowej, wyłączenie połączenia Zamość-Dobrotwór, wyłączenia w
stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Zamość, planowane wyłączenia jednostek wytwórczych w
elektrowni Dobrotwór). W Podokresie Rezerwacji, Oferowane Zdolności Przesyłowe są obniżone
(w stosunku do oferowanych w Okresie Rezerwacji). Długość trwania Podokresu Rezerwacji i
wielkość Oferowanych Zdolności Przesyłowych dla tego podokresu jest umieszczana w
Ogłoszeniu Przetargu. Podokresy Rezerwacji są stosowane w celu udostępnienia maksymalnych
Zdolności Przesyłowych w ramach danego przetargu.
Proces Przetargu – mechanizm zarządzania Zdolnościami Przesyłowymi wprowadzony przez
PSE S.A. w celu alokacji Zdolności Przesyłowych.
Przyznane Zdolności Przesyłowe – Zdolności Przesyłowe, które Uczestnik Przetargu uzyskuje
w Procesie Przetargu w wyniku złożenia Oferty z najwyższą Ceną Oferty, po ogłoszeniu wyników
przetargu.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE S.A.”) – operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą przy ul. Warszawskiej
165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska, rejestr handlowy: Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Rok Kalendarzowy – okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący 31 grudnia danego roku.
Siła Wyższa – zdarzenie lub okoliczności niezależne od woli danej Strony, uniemożliwiające
w całości lub części wywiązanie się ze zobowiązań umownych, na stałe lub na pewien czas,
którego skutkom nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
5

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I PRZETARGÓW MIESIĘCZNYCH ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH JEDNOTOROWEJ LINII 220 KV RELACJI
ZAMOŚĆ-DOBROTWÓR BĘDĄCEJ POŁĄCZENIEM MIĘDZYSYSTEMOWYM PSE S.A. I NEK UKRENERGO ORGANIZOWANYCH
JEDNOSTRONNIE PRZEZ PSE S.A. W 2023 R.
_________________________________________________________________________________________
a) klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, sadź,
b) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, itp.,
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terroryzmu,
d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, lokauty.
Sytuacja Awaryjna – zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w KSE
w rozumieniu art. 3 pkt. 16d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.; dalej „ustawa Prawo energetyczne”), w tym zagrożenie
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za pomocą połączenia międzysystemowego PSE S.A.
i UKRENERGO, w szczególności w następstwie następujących zdarzeń:
1) działania wynikające z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
2) katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii technicznej
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1897),
3) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii
elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakłóceń
w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych połączonych z krajowym systemem
elektroenergetycznym,
4) strajku lub niepokojów społecznych,
5) obniżenia dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości lub
braku możliwości ich wykorzystania.
Sytuacja Awaryjna może być wynikiem okoliczności stanowiących Siłę Wyższą. Awaria sieciowa,
awaria w systemie i awaria techniczna, w rozumieniu IRiESP, są przejawami Sytuacji Awaryjnej.
Uczestnik Przetargu – zarejestrowana w Biurze Przetargów osoba fizyczna lub prawna, będąca
jednocześnie Uczestnikiem Rynku Bilansującego, zarejestrowana w CEREMP.
Uczestnik Rynku Bilansującego – podmiot posiadający zawartą z PSE S.A. Umowę
o świadczenie usług przesyłania. szczegółowo określony w dokumencie Warunki Dotyczące
Bilansowania
Zasady Przetargów – “Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności
przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem
międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A.
w 2023 r.” określone w niniejszym dokumencie.
Zdolności Przesyłowe – zdolności przesyłowe połączenia Zamość-Dobrotwór
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3. Rejestracja i akceptacja Zasad Przetargów - warunki formalnoprawne uczestnictwa w Przetargach
1. W przetargach miesięcznych na Zdolności Przesyłowe mogą brać udział wyłącznie podmioty
posiadające status Uczestnika Rynku Bilansującego oraz zarejestrowane w CEREMP.
2. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w wymianie energii elektrycznej za pośrednictwem
połączenia Zamość-Dobrotwór składa do Biura Przetargów Formularz Rejestracyjny,
podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do działania w imieniu wnioskodawcy,
zawierający następujące dane i dokumenty:
• Nazwę miesiąca, w którym organizowany jest przetarg, będący przedmiotem składanego
Formularza Rejestracyjnego, z zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 3.
• Nazwę podmiotu, jego adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz osobę lub
osoby upoważnione w imieniu podmiotu do kontaktów z PSE S.A. z tytułu jego
uczestnictwa w wymianie energii elektrycznej na połączeniu Zamość-Dobrotwór, w tym do
aktualizacji danych objętych Formularzem Rejestracyjnym.
• Numer NIP podmiotu.
• W przypadku podmiotu nie posiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasadach określonych
w przepisach kraju wnioskodawcy. Ww. dokumenty wnioskodawca dostarcza wraz
z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia Formularza Rejestracyjnego i powinny
być dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy lub przez notariusza.
Dane podmiotów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą
weryfikowane na podstawie wyników wyszukiwania Wyszukiwarki Systemu EKRS
Ministerstwa
Sprawiedliwości
(https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/stronaglowna/index.html) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx).
• Listę upoważnionych przedstawicieli, którzy są uprawnieni do komunikowania się z Biurem
Przetargów w imieniu Uczestnika Przetargu i do przedstawiania wobec Biura Przetargów
oświadczeń, które są wiążące dla Uczestnika Przetargu.
• Kod identyfikacyjny EIC nadany podmiotowi i wpisany na listę ważnych kodów EIC
opublikowanych przez ENTSO-E, z którym podmiot został zarejestrowany w CEREMP.
• Kod identyfikacyjny podmiotu jako URB.
• W przypadku wnioskodawców działających za pośrednictwem
pełnomocnictwa określające zakres umocowania pełnomocników.

pełnomocników,

3. Wzór Formularza Rejestracyjnego został określony w Załączniku 1 do Zasad Przetargów,
z zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 4.
4. Biuro Przetargów ogłosi początek procesu rejestracji Uczestników Przetargów na stronie
internetowej www.pse.pl. Formularze Rejestracyjne dostarczone przed tym terminem będą
odrzucane.
5. Formularz Rejestracyjny musi być dostarczony do Biura Przetargów w terminie określonym
powyżej w punkcie 4, nie później jednak niż w drugim Dniu Roboczym przed upływem
ostatecznego terminu składania Ofert na przetarg miesięczny (termin 2K określony w
Harmonogramie Przetargów Miesięcznych, stanowiącym Załącznik 2 do Zasad Przetargów),
z zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 3 w jeden z poniżej wymienionych sposobów:
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• dokument w formie papierowej podpisany podpisem własnoręcznym, za pośrednictwem
poczty (kuriera) albo osobiście, na adres:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin-Jeziorna
Biuro Przetargów – Departament Przesyłu
• dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
pocztą elektroniczną na adres auction.office@pse.pl.
6. Biuro Przetargów weryfikuje Formularz Rejestracyjny pod względem kompletności
i aktualności zawartych w nim danych i dokumentów. W przypadku otrzymania Formularza
Rejestracyjnego niezgodnego z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zasad Przetargów,
niespełniającego wymagań określonych w niniejszym punkcie lub zawierającego
niekompletne lub nieczytelne informacje, Biuro Przetargów odrzuca Formularz Rejestracyjny.
7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu Formularza Rejestracyjnego zostanie przesłana
do Wnioskodawcy pocztą elektroniczną w formie dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy podany w Formularzu
Rejestracyjnym nie później niż dwa Dni Robocze po otrzymaniu Formularza Rejestracyjnego
przez Biuro Przetargów, z zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 3.
8. Przyjęcie Formularza Rejestracyjnego przez Biuro Przetargów jest podstawą do uczestnictwa
Uczestnika Przetargu w przetargu w danym Okresie Rezerwacji.
9. Obowiązkiem Uczestnika Przetargu jest niezwłoczne powiadomienie Biura Przetargów
o jakichkolwiek zmianach zaistniałych w danych i dokumentach zawartych w Formularzu
Rejestracyjnym oraz jednoczesne ponowne przedłożenie aktualnych danych i dokumentów,
które uległy zmianie. Aktualizacja danych odbywa się w takim samym trybie, jak składanie
Formularza Rejestracyjnego.

4. Oferowane Zdolności Przesyłowe
1. Przetargi na Zdolności Przesyłowe połączenia Zamość-Dobrotwór są organizowane przez
PSE S.A. jednostronnie w formie przetargów jawnych (explicit) i dotyczą wyłącznie
udostępniania i alokacji Zdolności Przesyłowych ww. połączenia w części zlokalizowanej na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nie obejmują natomiast przesyłania energii elektrycznej.
Przesyłanie energii elektrycznej następuje na zasadach określonych w rozdziale 9 Zasad
Przetargów.
2. Zdolności Przesyłowe połączenia Zamość-Dobrotwór będą oferowane, jako jednostronnie
gwarantowane dla kierunku od UKRENERGO do PSE S.A. – import do Polski, za wyjątkiem
okoliczności wyłączających odpowiedzialność PSE S.A., w tym z zastrzeżeniem prawa do
dokonania redukcji Zdolności Przesyłowych na zasadach określonych w rozdziale 7 Zasad
Przetargów.
3. Zdolności Przesyłowe udostępniane są dla pełnych Okresów Rezerwacji, z zastrzeżeniem
rozdziału 14, punktu 3.
4. PSE S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym Okresie Rezerwacji
Podokresów Rezerwacji, w których oferowane Zdolności Przesyłowe będą mniejsze
w stosunku do podstawowej wartości Zdolności Przesyłowych, oferowanej w Okresie
Rezerwacji.
5. Oferowane Zdolności Przesyłowe w Okresie Rezerwacji oraz okres trwania Podokresów
Rezerwacji i wielkość Oferowanych Zdolności Przesyłowych w Podokresach Rezerwacji będą
publikowane w Ogłoszeniu Przetargu w terminach wyszczególnionych w Harmonogramie
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Przetargów Miesięcznych, stanowiących Załącznik 2 do Zasad Przetargów, z zastrzeżeniem
rozdziału 14, punktu 3.
6. Podokresy Rezerwacji będą stosowane w celu udostępnienia maksymalnych Zdolności
Przesyłowych. Uczestnikowi Przetargu nie przysługują wobec Biura Przetargów żadne
roszczenia z tytułu ustalenia dla danego Podokresu Rezerwacji obniżonej wartości
Oferowanych Zdolności Przesyłowych.
7. PSE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia realizacji dostaw spowodowane
przyczynami leżącymi poza granicami kraju, przyczynami będącymi skutkiem działania Siły
Wyższej, Sytuacji Awaryjnej a także działań podjętych przez PSE S.A. jako operatora
systemu przesyłowego elektroenergetycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
IRiESP.
8. W okresach wyłączeń połączenia Zamość-Dobrotwór oraz innych elementów systemów
elektroenergetycznych wpływających na możliwość przesyłania energii elektrycznej za
pośrednictwem tego połączenia, w szczególności remontów, Oferowane Zdolności
Przesyłowe będą wynosiły 0 MW. Spowodowane jest to warunkami technicznymi. Informacje
o planowanych remontach ww. połączenia zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.pse.pl i wiążą każdego Uczestnika Przetargu.

5. Zasady rezerwacji Zdolności Przesyłowych
5.1.

Arkusz Oferty

1. Przetargi na Zdolności Przesyłowe dla danego Okresu Rezerwacji będą przeprowadzane
przez Biuro Przetargów. PSE S.A. wykonuje wszystkie prawa i obowiązki przypisane do
Biura Przetargów.
2. W celu zapewnienia udziału w przetargu, Uczestnik Przetargu składa do Biura Przetargów
ofertę w formie Arkusza Oferty zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 do Zasad
Przetargów.
3. Arkusz Oferty dotyczący przetargu dla danego Okresu Rezerwacji należy dostarczyć
w terminie 2K określonym w Harmonogramie Przetargów Miesięcznych (stanowiącym
Załącznik 2 do Zasad Przetargów), z zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 3.
4. Arkusz Oferty należy dostarczyć do Biura Przetargów w jeden z poniżej wymienionych
sposobów:
• dokument w formie papierowej podpisany podpisem własnoręcznym, za pośrednictwem
poczty (kuriera) albo osobiście, na adres:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin-Jeziorna
Departament Przesyłu
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Za datę dostarczenia uznaje się datę doręczenia do Biura Przetargów. Arkusz Ofert powinien być
dostarczony w zamkniętej kopercie opatrzonej etykietą wypełnioną według poniższego wzoru
Arkusz Oferty Przetarg na Zdolności
Przesyłowe
nazwa miesiąca 2023 r
NIE OTWIERAĆ do
godz. 12:00
dd.mm.2023 r.!
połączenie Zamość-Dobrotwór
• dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
pocztą elektroniczną na adres auction.office@pse.pl.
Arkusze Ofert dostarczone pocztą elektroniczną będą akceptowane po potwierdzeniu ich
odbioru wysłanym e-mailem do Uczestnika Przetargu.
Biuro Przetargów nie gwarantuje zachowania poufności danych w przypadku Ofert
dostarczanych za pomocą poczty elektronicznej.
5. Arkusz Ofert musi zawierać następujące wyraźne i czytelne informacje:
•

Identyfikacja Uczestnika Przetargu.

•

Cena Oferty w PLN/MWh (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena Oferty
musi być większa bądź równa zero.

•

Podpisy osób upoważnionych do składania Ofert w imieniu Uczestnika Przetargu.

6. Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jeden ważny Arkusz Oferty, zawierający
pojedynczą Ofertę rezerwacji Zdolności Przesyłowych o wolumenie równym Oferowanym
Zdolnościom Przesyłowym.
7. Oferta jest wiążąca i nie może być modyfikowana po jej złożeniu.
8. Uczestnik Przetargu może wycofać złożony Arkusz Oferty pod warunkiem, że wycofanie jest
złożone w formie pisemnej nie później niż do godziny 12:00 ostatniego dnia składania
Arkuszy Ofert. Dopuszcza się ponowne złożenie Arkusza Ofert jeżeli zostanie spełniony
termin jego dostarczenia.
9. Arkusz Oferty nie spełniający powyższych wymogów zostanie odrzucony.
10. Wraz ze złożeniem Oferty na rezerwację Zdolności Przesyłowych, Uczestnik Przetargu
akceptuje opublikowane Zasady Przetargów i zobowiązuje się do uiszczenia należnej Opłaty
za Przyznane Zdolności Przesyłowe do Biura Przetargów, niezależnie od wykorzystania
Alokowanych Zdolności Przesyłowych.
11. Uczestnik Przetargu składając Ofertę na przetarg na Zdolności Przesyłowe i kalkulując Cenę
Oferty powinien wziąć pod uwagę długość Podokresów Rezerwacji i wielkości Oferowanych
Zdolności Przesyłowych w tych podokresach.
12. Alokowane Zdolności Przesyłowe są wykorzystywane poprzez nominowanie (zgłoszenie
przez uprawnionego Uczestnika Przetargu) Grafiku Planowanej Wymiany Handlowej, który
podlega weryfikacji przez PSE S.A. zgodnie z rozdziałem 9 Zasad Przetargów.
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5.2.

Proces przetargu

1. Biuro Przetargów weryfikuje dostarczone przez Uczestników Przetargów Arkusze Ofert pod
względem kompletności i poprawności.
2. Biuro Przetargów sprawdza wartość zabezpieczenia ustanowionego przez Uczestników
Przetargu (zasady ustanowienia zabezpieczeń podano w rozdziale 6). Oferta danego
Uczestnika Przetargu zostaje dopuszczona do dalszych etapów Procesu Przetargu tylko
w takim przypadku, gdy wysokość ustanowionego przez niego zabezpieczenia będzie równa
lub większa od Całkowitej Wartości Oferty Uczestnika Przetargu. W przeciwnym razie Oferta
podlega odrzuceniu.
3. Wszystkie pozytywnie zweryfikowane Arkusze Ofert, które spełniają wymagania wymienione
w rozdziale 5.1 oraz w punkcie 2 powyżej, zostają przyjęte w celu ustalenia Ceny Przetargu
oraz wielkości Przyznanych Zdolności Przesyłowych zgodnie z następującą procedurą:
•

Przyjęte Oferty złożone przez Uczestników Przetargu zostaną posortowane według
malejących wartości Ceny Oferty (oferta (1) jest Ofertą z najwyższą Ceną Oferty, oferta
(n) jest Ofertą z najniższą Ceną Oferty).

•

Uczestnik Przetargu, który złożył Ofertę z najwyższą wartością Ceny Oferty otrzyma
Przyznane Zdolności Przesyłowe o wolumenie równym wartościom Oferowanych
Zdolności Przesyłowych w przetargu miesięcznym.

•

Cena Przetargu będzie równa najwyższej Cenie Oferty w przyjętych Ofertach.
W szczególnym przypadku, gdy występują dwie lub więcej Ofert z identyczną najwyższą
Ceną Oferty, Zdolności Przesyłowe będą przyznane Uczestnikowi Przetargu, który złożył
Ofertę wcześniej (decyduje czas otrzymania poczty elektronicznej bądź dostarczenia
Arkusza Oferty do Biura Przetargów).

4. Po zakończeniu przetargu Biuro Przetargów przekaże Uczestnikowi Przetargu, którego Oferta
została przyjęta, informacje dotyczące wyników przetargu. Informacja ta będzie zawierać
w szczególności:
•

Nazwę przetargu.

•

Okres Rezerwacji zdolności przesyłowych (ewentualne Podokresy Rezerwacji).

•

Wielkość Przyznanych Zdolności Przesyłowych w MW.

•

Cenę Przetargu w PLN/MWh.

•

Opłatę za Przyznane Zdolności Przesyłowe w PLN, wynikającą z iloczynu Ceny Przetargu
i wolumenu Przyznanych Zdolności Przesyłowych w Okresie Rezerwacji i Podokresach
Rezerwacji oraz liczby godzin, w których zostały one udostępnione, zgodnie
z Ogłoszeniem Przetargu.

•

Kod Jednostki Grafikowej Odbiorczej przydzielonej Uczestnikowi Przetargu na zasadach
określonych w rozdziale 10 Zasad Przetargów.

Ww. informacje zostaną przesłane za pomocą poczty elektronicznej w formie dokumentu

elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres
mailowy podany w Formularzu Rejestracyjnym w terminach określonych w
Harmonogramie Przetargów Miesięcznych, stanowiącym Załącznik 2 do Zasad Przetargów
(termin 3K), z zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 3.
5. Biuro Przetargów publikuje również wyniki przetargu na stronie internetowej PSE S.A.
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6. Wymagania finansowe i zarządzanie ryzykiem
1. Każdy Uczestnik Przetargu jest zobowiązany do przedłożenia zabezpieczenia w zakresie
dotyczącym rozliczeń za rezerwację Przyznanych Zdolności Przesyłowych.
2. Każdy Uczestnik Przetargu jest odpowiedzialny za samodzielne obliczenie i zapewnienie
wystarczającego zabezpieczenia w celu zapobiegnięcia wykluczeniu jego Oferty z przetargu.
3. Oferta danego Uczestnika Przetargu będzie brana pod uwagę tylko w przypadku, gdy
wysokość ustanowionego przez niego zabezpieczenia będzie równa lub większa
od Całkowitej Wartości Oferty Uczestnika Przetargu.
4. Zabezpieczenie może zostać ustanowione w jednej lub kilku spośród wymienionych poniżej
form:
•

nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej,
wystawionej przez bank o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową,
na poziomie BBB lub wyższym,

•

nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej przez
ubezpieczyciela o aktualnej ocenie ratingowej, nadanej przez agencję ratingową, na
poziomie BBB lub wyższym,

•

wpłaty środków pieniężnych, na rachunek bankowy PSE S.A. oznaczony w punkcie
7 poniżej.

5. PSE S.A. honoruje oceny ratingowe nadane przez poniższe agencje ratingowe:
•

S&P

•

Moody’s Investors Service Ltd

•

Fitch ratings

6. Celem ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
Uczestnik Przetargu powinien w terminie składania Ofert na dany przetarg miesięczny (2K), z
zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 3, dostarczyć do Biura Przetargów oryginał dokumentu
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o treści zgodnej ze wzorem gwarancji stanowiącej
Załącznik 6 do Zasad Przetargów. Okres obowiązywania gwarancji powinien obejmować co
najmniej okres od pierwszego dnia po terminie płatności faktury za Przyznane Zdolności
Przesyłowe do czternastego dnia po terminie wygaśnięcia terminu płatności faktury za
Przyznane Zdolności Przesyłowe. Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej zawiera
Załącznik 6 do Zasad Przetargów.
7. Celem ustanowienia zabezpieczenia w formie środków pieniężnych na rachunku bankowym
PSE S.A. Uczestnik Przetargu powinien dokonać wpłaty środków pieniężnych na rachunek
bankowy
PSE
S.A.
w
Banku
PEKAO
S.A.,
Warszawa,
nr
rachunku:
96 1240 6292 1111 0010 3029 7563 w terminie umożliwiającym uznanie ww. rachunku przed
ostatecznym terminem składania Ofert na dany przetarg miesięczny (2K), z zastrzeżeniem
rozdziału 14, punktu 3. W celu identyfikacji, tytułu wpłaty środków pieniężnych na rachunek
bankowy PSE S.A., każdy przelew powinien być oznaczony w polu KTR przelewu
identyfikatorem wskazującym miesiąc oraz rok, którego zabezpieczenie dotyczy.
8. PSE S.A. ma prawo do wykorzystania zabezpieczenia przedłożonego przez Uczestnika
Przetargu na zaspokojenie roszczeń z tytułu wymagalnych należności. W przypadku
wykorzystania przedłożonego zabezpieczenia w całości lub w części, PSE S.A. w dniu
dokonania potrącenia środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym
PSE S.A. lub wystosowania żądania zapłaty z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
zawiadomi o tym fakcie Uczestnika Przetargu. Za zawiadomienie Uczestnika Przetargu
uważa się przesłanie powiadomienia o wykorzystaniu zabezpieczenia pocztą elektroniczną
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na adres mailowy określony w Formularzu Rejestracyjnym Uczestnika Przetargu.
W przypadku ustanowienia przez Uczestnika Przetargu zabezpieczenia w więcej niż jednej
formie, wyboru, która zostanie wykorzystana, dokonuje PSE S.A.
9. PSE S.A. zwraca przedłożone zabezpieczenie, w terminach:
•

w przypadku, gdy w wyniku przetargu Uczestnik Przetargu otrzymał Przyznane Zdolności
Przesyłowe i Cena Przetargu była równa jego Cenie Oferty (zgodnie z zasadami
przedstawionymi w rozdziale 5.2 punkt 3) – 14 dni od dnia uregulowania przez Uczestnika
Przetargu miesięcznej należności za Przyznane Zdolności Przesyłowe,

•

w przypadku, gdy w wyniku przetargu Uczestnik Przetargu nie otrzymał Przyznanych
Zdolności Przesyłowych – 14 dni od ogłoszenia wyników przetargu.

10. Zwrot zabezpieczenia następuje:
•

w
przypadku
ustanowienia
zabezpieczenia
w
formie
gwarancji
bankowej
lub ubezpieczeniowej poprzez odesłanie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru, oryginału gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do wystawcy gwarancji,
z kopią wiadomości do Uczestnika Przetargu,

•

w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie środków pieniężnych na rachunku
bankowym PSE S.A. poprzez dokonanie przelewu zwrotnego na rachunek bankowy,
z którego został dokonany przelew.

11. PSE S.A. zwraca zabezpieczenie ustanowione w formie środków pieniężnych na rachunku
bankowym PSE S.A. wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika
Przetargu oraz pomniejszone o środki, które zostały wykorzystane na zaspokojenie roszczeń
PSE S.A. z tytułu wymaganych należności.

7. Redukcja Zdolności Przesyłowych
1. W Sytuacji Awaryjnej lub w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Alokowane Zdolności
Przesyłowe mogą zostać zredukowane dla każdej godziny doby.
2. Biuro Przetargów poinformuje bezzwłocznie Uczestnika Przetargu o redukcji Alokowanych
Zdolności Przesyłowych.
3. Z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej, w przypadku redukcji Alokowanych Zdolności
Przesyłowych, Uczestnikowi Przetargu przysługuje rekompensata za redukcję Alokowanych
Zdolności Przesyłowych. Rekompensatę za redukcję Alokowanych Zdolności Przesyłowych
w okresie 1 godziny, określa się jako:
Rekompensata = Cena Przetargu * wolumen zredukowanych mocy w godzinie
4. Biuro Przetargów poinformuje Uczestnika Przetargu o należnej wartości rekompensaty do
piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła redukcja.
5. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, Biuro Przetargów wypłaci rekompensatę wystawiając
fakturę korygującą do faktury za rezerwację Zdolności Przesyłowych. Wszelkie dalsze
roszczenia o odszkodowanie z tytułu redukcji Alokowanych Zdolności Przesyłowych są w tym
przypadku wyłączone.
6. W przypadku, gdy Zdolności Przesyłowe zostaną zredukowane w dniach zawierających się w
okresie transferu Zdolności Przesyłowych, rekompensata zostanie wypłacona Uczestnikowi
Przetargu, który nabył zdolności przesyłowe drogą cesji zgodnie z rozdziałem 12. Wysokość
rekompensaty zostanie określona zgodnie z punktem 3 powyżej. W ciągu 7 Dni Roboczych
od uzyskania informacji o wysokości rekompensaty zgodnie z punktem 4 powyżej, Uczestnik
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Przetargu wystawia fakturę z terminem płatności w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia
wystawienia faktury.
7. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej rekompensata za redukcję nie przysługuje
Uczestnikowi Przetargu.
8. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, PSE S.A. nie odpowiada za szkody Uczestnika
Przetargu spowodowane zastosowaniem redukcji Alokowanych Zdolności Przesyłowych.

8. Zasady płatności za rezerwację Zdolności Przesyłowych
1. Zapłata Opłaty za Przyznane Zdolności Przesyłowe jest warunkiem nabycia przez Uczestnika
Przetargu Alokowanych Zdolności Przesyłowych i prawa do ich wykorzystania.
2. Uczestnik Przetargu jest obowiązany do terminowej zapłaty Opłaty za Przyznane Zdolności
Przesyłowe.
3. Biuro Przetargów wystawia fakturę VAT Uczestnikowi Przetargu obejmującą należności
(Opłata za Przyznane Zdolności Przesyłowe) wynikające z Procesu Przetargu. Tytułem
faktury jest „Rezerwacja zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym
PSE S.A. i UKRENERGO”. Faktura dla danego miesiąca jest wystawiana w terminie 4K,
(Załącznik 2), z zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 3. Termin płatności raty dla danego
miesiąca przypada w poprzedzającym go miesiącu w dobie oznaczonej 5K (Załącznik 2), z
zastrzeżeniem rozdziału 14, punktu 3.
4. Na wniosek Uczestnika Przetargu, który nabył Alokowane Zdolności przesyłowe, Opłata za
Przyznane Zdolności Przesyłowe może być zrealizowana poprzez potrącenie wysokości
Opłaty ze złożonego zabezpieczenia. Wniosek należy dostarczyć nie później niż do godziny
12.00 drugiego Dnia Roboczego przed datą terminu płatności (termin 5K, z zastrzeżeniem
rozdziału 14, punktu 3.) w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
• dokument w formie papierowej podpisany podpisem własnoręcznym, za pośrednictwem
poczty (kuriera) albo osobiście, na adres::
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin-Jeziorna
Biuro Przetargów – Departament Przesyłu
• dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
pocztą elektroniczną na adres auction.office@pse.pl.
5. Wzór wniosku został określony w Załączniku 8 do Zasad Przetargu.
6. Jeżeli Opłata za Przyznane Zdolności Przesyłowe w danym miesiącu nie zostanie
zrealizowana przez Uczestnika Przetargu w terminie 6K (Załącznik 2), z zastrzeżeniem
rozdziału 14, punktu 3., Biuro Przetargów ma prawo do niezwłocznego wykorzystania, na
zasadach określonych w rozdziale 6, zabezpieczenia Uczestnika Przetargu, bez
konieczności wystosowania do Uczestnika Przetargu dodatkowego wezwania.
7. Datą zapłaty należności jest data uznania rachunku bankowego PSE S.A. w przypadku
płatności na rzecz PSE S.A. oraz odpowiednio, data uznania rachunku bankowego
Uczestnika Przetargu w przypadku płatności na jego rzecz.
8. W przypadku opóźnienia płatności Biuro Przetargów ma prawo do naliczenia odsetek
umownych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Dzienna stawka procentowa obowiązująca
w danym Miesiącu Kalendarzowym ustalana będzie w pierwszym Dniu Roboczym tego
Miesiąca Kalendarzowego wedle następującej formuły
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(3M WIBOR + 3%)/365.

9. Realizacja wymiany handlowej na połączeniu międzysystemowym
PSE S.A. i UKRENERGO
1. Uczestnik
Przetargu
ma
obowiązek
zapewnienia
realizacji
dostaw
energii
przez UKRENERGO zgodnie ze zgłoszonym Grafikiem Planowanej Wymiany Handlowej.
2. PSE S.A. zapewnia techniczne warunki przesyłania energii elektrycznej wyłącznie
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykorzystanie Alokowanych Zdolności Przesyłowych odbywa się poprzez zgłoszenie Grafiku
Planowanej Wymiany Handlowej (Grafik) (w kierunku import energii do Polski), który podlega
weryfikacji przez PSE S.A.
4. W celu wykorzystania Alokowanych Zdolności Przesyłowych Uczestnik Przetargu jest
zobowiązany dokonać do godziny 13:30 doby n-1 zgłoszenia Grafiku dotyczącego kolejnych
godzin doby n. Uczestnik Przetargu dokonuje zgłoszenia Grafiku na formularzu zgodnym ze
wzorem zamieszczonym w Załączniku 4 do Zasad Przetargów. Zgłaszane w Grafiku wartości
energii elektrycznej powinny mieć wartość nieujemną.
5. PSE S.A. weryfikuje otrzymany od Uczestnika Przetargu Grafik i na tej podstawie wyznacza
wielkość handlowego przepływu energii przyjętą do realizacji (E_GWM). Wielkość ta jest
przekazywana Uczestnikowi Przetargu do godziny 14:00 doby n-1. PSE S.A. dokonuje
weryfikacji Grafiku według następujących zasad:
5.1. Krok 1: PSE S.A. sprawdza czy wartości przepływu energii określone w Grafiku są
nieujemne. Jeżeli w danej godzinie wartość przepływu energii jest ujemna, to
do realizacji w tej godzinie jest przyjmowana wartość przepływu energii równa zero.
5.2. Krok 2: PSE S.A. sprawdza czy wartości przepływu energii określone w Grafiku
dla każdej godziny nie przekraczają wartości Alokowanych Zdolności Przesyłowych
(AZP). Jeżeli w danej godzinie jest przekroczona wartość AZP, to do realizacji w tej
godzinie jest przyjmowana wartość przepływu energii równa AZP.
6. W ramach weryfikacji Grafiku w Kroku 2 PSE S.A. uwzględnia przypadek wystąpienia
redukcji Alokowanych Zdolności Przesyłowych (AZP), o którym mowa w rozdziale 7. Dla
przypadku redukcji podczas weryfikacji w Kroku 2 zamiast wielkości AZP dla danej godziny
jest przyjmowana wielkość AZP pomniejszona o wartość redukcji zdolności przesyłowych.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie Grafiku zostanie zmodyfikowane w wyniku weryfikacji,
Uczestnik Przetargu ma prawo dokonać ponownego zgłoszenia Grafiku, z zastrzeżeniem,
że nie może to nastąpić później niż w terminie określonym powyżej w punkcie 4. Modyfikacja
Grafiku po tym terminie nie jest możliwa. Wykorzystanie Alokowanych Zdolności
Przesyłowych stosuje się zgodnie z zasadą „wykorzystaj lub strać” („use it or lose it”) co
oznacza, że Uczestnik Przetargu nie otrzymuje rekompensaty za nie wykorzystane Zdolności
Przesyłowe.
8. Jeżeli Uczestnik Przetargu nie dokona zgłoszenia Grafiku, o którym mowa w punkcie 4,
to przyjmuje się, że wielkość handlowa planowanej wymiany przyjęta do realizacji
w poszczególnych godzinach doby n (E_GWM) jest równa zero.
9. PSE S.A. mają prawo do realizacji dostaw energii w celu zapobieżenia lub w przypadku
wystąpienia Sytuacji Awaryjnej w ramach niewykorzystanych Alokowanych Zdolności
Przesyłowych, na które nie zgłoszono energii w Grafiku, o którym mowa w punkcie 4.
10. Informacje dotyczące Grafiku będą wymieniane pomiędzy właściwym Uczestnikiem
Przetargu oraz PSE S.A. w następujący sposób:
•

Uczestnik Przetargu będzie przesyłał informacje do PSE S.A. w następujący sposób:
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- pocztą elektroniczną pod adres: tsoplan@pse.pl
•

PSE S.A. będzie przesyłał informacje do Uczestnika Przetargu w następujący sposób:
-

pocztą elektroniczną pod adres określonym w Formularzu Rejestracyjnym
(Załącznik 1).

11. W sprawach uzgodnień operacyjnych dotyczących planowanej wymiany handlowej Strony
będą się komunikować wykorzystując następujące numery telefonów:
•

Do PSE S.A.: +48 22 242 2021.

•

Do Uczestnika
(Załącznik 1).

Przetargu:

10. Zasady
dokonywania
niezbilansowania

numer:

określony

rozliczeń

w

w

Formularzu

Rejestracyjnym

zakresie

energii

1. Uczestnikowi Przetargu, który w wyniku przetargu otrzyma Przyznane Zdolności Przesyłowe
dla danego Okresu Rezerwacji, będzie przydzielona jednostka grafikowa odbiorcza (JGO) na
ten Okres Rezerwacji, poprzez którą na Rynku Bilansującym będzie reprezentowane miejsce
dostarczania energii rynku bilansującego (MB), w którym będzie realizowana fizyczna
dostawa energii do systemu polskiego na połączeniu Zamość-Dobrotwór.
2. Rzeczywista ilość dostaw energii w MB, o którym mowa powyżej w punkcie 1, będzie
wyznaczana przez PSE S.A. dla punktu połączenia Zamość-Dobrotwór zlokalizowanego na
granicy polsko-ukraińskiej, na podstawie algorytmu uwzględniającego pomiary przepływów
energii w Fizycznych Punktach Pomiarowych.
3. Energia niezbilansowania, rozliczenia wartościowe oraz rozliczenia finansowe dla JGO,
o której mowa powyżej w punkcie 1, będą dokonywane według ogólnych zasad
obowiązujących na Rynku Bilansującym, zgodnie z dokumentem Warunki Dotyczące
Bilansowania.

11. Zasady dokonywania rozliczeń na świadczone usługi przesyłania
oraz przekazywania danych do naliczenia Opłaty Rynkowej
1. Uczestnik Przetargu wykorzystujący Alokowane Zdolności Przesyłowe będzie rozliczany za
świadczone przez PSE S.A. usługi przesyłania zgodnie z obowiązującą Taryfą na zasadach
określonych w IRiESP i Umowie o świadczenie usługi przesyłania.
2. Uczestnik Przetargu dostarcza dane o ilości energii elektrycznej będącej podstawą
do naliczania Opłaty Rynkowej za dany okres rozliczeniowy do PSE S.A. - Departament
Przesyłu, według wzoru dokumentu określonego w Załączniku 5 do Zasad Przetargów:
•

w przypadku dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
należy go dostarczyć pocztą elektroniczną na adresy auction.office@pse.pl oraz
dp_pion_sprzedazy@pse.pl do godz.15.00 5-go dnia miesiąca następującego po
okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej,

•

w przypadku braku możliwości podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym skan podpisanego dokumentu należy dostarczyć pocztą elektroniczną
na adresy auction.office@pse.pl oraz dp_pion_sprzedazy@pse.pl do godz.15.00
5-go dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem
punktu 3 poniżej, a oryginał dokumentu należy dostarczyć pocztą w terminie do 30-go
dnia po okresie rozliczeniowym.
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3. Jeżeli 6-ty dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, nie jest Dniem
Roboczym, to rzeczywiste dane o ilości energii elektrycznej będącej podstawą do naliczania
Opłaty Rynkowej za dany okres rozliczeniowy, Uczestnik Przetargu dostarcza do godziny
11:00 ostatniego Dnia Roboczego poprzedzającego 6-ty dzień miesiąca następującego po
okresie rozliczeniowym.
4. Uczestnik Przetargu zobowiązany jest do przekazywania do PSE S.A. informacji
o zdarzeniach mających wpływ na wielkości danych przekazywanych do rozliczeń.
5. Dokumenty dostarczane przez Uczestnika Przetargu zgodnie z niniejszym rozdziałem
powinny być podpisane przez osoby upoważnione do działania w imieniu Uczestnika
Przetargu.

12. Transfer Alokowanych Zdolności Przesyłowych
1. Uczestnik Przetargu ma prawo dokonać transferu (cesji) Zdolności Przesyłowych na innego
Uczestnika Przetargu, przy czym przedmiotem transferu mogą być tylko Alokowane
Zdolności Przesyłowe, do których Uczestnik Przetargu dokonujący transferu nabył prawo
zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 Zasad Przetargów.
2. Uczestnik Przetargu, który ma zamiar dokonać transferu Alokowanych Zdolności
Przesyłowych zobowiązany jest dostarczyć do Biura Przetargów Wniosek o Transfer
Zdolności Przesyłowych na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w Załączniku 7
do Zasad Przetargów.
3. Wniosek o Transfer Zdolności Przesyłowych wymaga potwierdzenia (akceptacji) przez
Uczestnika Przetargu nabywającego transferowane Zdolności Przesyłowe. Potwierdzając
transfer Zdolności Przesyłowych Uczestnik Przetargu nabywający transferowane Zdolności
Przesyłowe akceptuje opublikowane Zasady Przetargów.
4. Transfer Zdolności Przesyłowych powinien być dokonany na poniższych zasadach:
•

Stronami transferu mogą być jedynie Uczestnicy Przetargu, którzy dostarczyli Formularze
Rejestracyjne zaakceptowane przez Biuro Przetargów.

•

Okres transferu Zdolności Przesyłowych może dotyczyć tylko pełnych dób Okresu
Rezerwacji i rozpoczyna się o godzinie 00:00 pierwszego dnia określonego we Wniosku
i kończy w ostatniej dobie tego Okresu Rezerwacji. Okres transferu Zdolności
Przesyłowych może dotyczyć niepełnych dób Okresu Rezerwacji wyłącznie w przypadku,
gdy Podokres Redukcji wskazany w Ogłoszeniu Przetargu obejmuje część pierwszej lub
ostatniej doby okresu transferu.

•

Transfer Zdolności Przesyłowych może dotyczyć wyłącznie całości Alokowanych
Zdolności Przesyłowych w okresie transferu.

•

Wraz z transferowanymi Zdolnościami Przesyłowymi przenoszone są wszystkie prawa
i obowiązki wynikające z niniejszych Zasad Przetargu, za wyjątkiem obowiązku
uiszczenia opłaty za rezerwację Zdolności Przesyłowych na rzecz PSE S.A.

•

Wniosek o Transfer Zdolności Przesyłowych należy dostarczyć do Biura Przetargu nie
później niż do godziny 12:00 trzeciego Dnia Roboczego przed rozpoczęciem okresu
transferu.

•

Dopuszczalne jest złożenie Wniosku o transfer Zdolności Przesyłowych w późniejszym
terminie, wówczas Biuro Przetargów dołoży starań w celu przeniesienia praw i
obowiązków wynikających z Zasad Przetargów na Uczestnika Przetargu nabywającego
transferowane Zdolności Przesyłowe od rozpoczęcia okresu transferu wskazanego we
Wniosku o Transfer Zdolności Przesyłowych, ale nie gwarantuje takiego przeniesienia.
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(i)
W przypadku gdy rozpoczęcie okresu transferu Zdolności Przesyłowych będzie
możliwe w dobie późniejszej niż doba wskazana we Wniosku o Transfer Zdolności
Przesyłowych, Biuro Przetargów powiadomi drogą mailową obu Uczestników
Przetargu o braku możliwości rozpoczęcia transferu Zdolności Przesyłowych w
dobie wskazanej we Wniosku o Transfer Zdolności Przesyłowych, oraz o
proponowanej przez Biuro Przetargów możliwej dobie rozpoczęcia transferu;

•

(ii)

Strony transferu akceptują albo odrzucają proponowaną przez Biuro Przetargów
datę rozpoczęcia transferu Zdolności Przesyłowych, do godziny 12:00 Dnia
Roboczego następującego po dniu przekazania informacji przez Biuro Przetargów
zgodnie z punktem (i) powyżej;

(iii)

Po akceptacji przez strony transferu proponowanej przez Biuro Przetargów doby
rozpoczęcia transferu, Biuro Przetargów akceptuje Wniosek o Transfer Zdolności
Przesyłowych z uzgodnioną zgodnie z punktem (i) i (ii) powyżej, datą rozpoczęcia
transferu Zdolności Przesyłowych;

(iv)

W przypadku braku akceptacji przez strony transferu proponowanej przez Biuro
Przetargów daty rozpoczęcia transferu Zdolności Przesyłowych albo braku
jakiejkolwiek informacji w tej sprawie od przynajmniej jednej ze stron transferu,
Biuro Przetargów odrzuca Wniosek o transfer Zdolności Przesyłowych.

Wniosek o Transfer Zdolności Przesyłowych należy dostarczyć do Biura Przetargów
w jeden z poniżej wymienionych sposobów:
o dokument w formie papierowej podpisany podpisem
za pośrednictwem poczty (kuriera) albo osobiście, na adres:

własnoręcznym,

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin-Jeziorna
Biuro Przetargów – Departament Przesyłu
o dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym
elektronicznym, pocztą elektroniczną na adres auction.office@pse.pl.

podpisem

5. Uczestnik Przetargu, który ma zamiar dokonać transferu Alokowanych Zdolności
Przesyłowych, wnioskuje telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
o wskazanie pozostałych Uczestników Przetargu. Po uzyskaniu zgody pozostałych
Uczestników Przetargu, Biuro Przetargów przekazuje ich dane kontaktowe Uczestnikowi
Przetargu, który zamierza dokonać transferu Alokowanych Zdolności Przesyłowych.
6. W przypadku rozbieżności danych pomiędzy Wnioskiem o Transfer Zdolności Przesyłowych
a wielkością Zdolności Przesyłowych, do których Uczestnik Przetargu dokonujący transferu
nabył prawo zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 Zasad Przetargów, oraz w przypadku
naruszenia zasad określonych w punktach 2 do 4, w szczególności w razie nieotrzymania
przez Biuro Przetargów Wniosku wraz z potwierdzeniem w terminie, o którym mowa
w punkcie 4, Wniosek będzie odrzucony, o czym Biuro Przetargów niezwłocznie powiadomi
obu Uczestników Przetargu.
7. Biuro Przetargów akceptuje albo odrzuca Wniosek w następnym Dniu Roboczym
przypadającym po dniu jego dostarczenia do Biura Przetargów. Wraz z akceptacją ze strony
Biura Przetargów na Uczestnika Przetargu nabywającego transferowane Zdolności
Przesyłowe przechodzi prawo do wykorzystania Alokowanych Zdolności Przesyłowych
zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Zasad Przetargów.
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8. Biuro Przetargów przydziela Uczestnikowi Przetargu nabywającemu Alokowane Zdolności
Przesyłowe, jednostkę grafikową odbiorczą (JGO) na okres transferu Zdolności Przesyłowych
określony we Wniosku o Transfer Zdolności Przesyłowych.

13. Rozstrzyganie sporów
1. Uczestnik Przetargu i Biuro Przetargów dołoży maksimum starań przy rozstrzyganiu
ewentualnych sporów wynikających z Procesu Przetargu, ażeby osiągnąć porozumienie.
Sporne kwestie będą omawiane przez upoważnionych do tego przedstawicieli Uczestników
Przetargu i Biura Przetargów.
2. Strona zgłaszająca roszczenia jest zobowiązana do wezwania na piśmie drugiej strony do
rozwiązania sporu, opisując spór i jeżeli roszczenie może być wycenione, oceniając
wysokość roszczeń lub określając żądania i przedstawiając dowody na których się one
opierają. Wezwanie jest dostarczane drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym.
3. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni od wniesienia wezwania do
rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z Zasadami Przetargów będzie on rozstrzygany według prawa
polskiego przez Sąd Gospodarczy określony w Umowie o świadczenie usług przesyłania
energii elektrycznej obowiązującej pomiędzy PSE S.A. a Wnioskodawcą.
4. Wystąpienie lub istnienie sporu nie zwalnia stron od obowiązku wykonywania swoich
zobowiązań wynikających z Zasad Przetargów.

14. Przetarg dodatkowy
1. W przypadku gdy po ogłoszeniu wyników przetargu miesięcznego (w terminie 3K) ustąpi
przyczyna zredukowania Zdolności Przesyłowych do 0 MW dla Podokresów Rezerwacji
wskazanych w Ogłoszeniu Przetargu dotyczącym przetargu miesięcznego, Biuro Przetargów
może przeprowadzić dodatkowy przetarg na Zdolności Przesyłowe w uzupełnieniu do
przetargu miesięcznego (dalej: „przetarg dodatkowy”). Realizacja przetargów dodatkowych
będzie odbywać się na podstawie niniejszych Zasad Przetargów.
2. Zdolności Przesyłowe udostępniane w przetargu dodatkowym w uzupełnieniu do przetargu
miesięcznego będą miały wartości niezerowe, a Okres Rezerwacji przetargu dodatkowego
będzie zawierał się w Podokresie Rezerwacji wskazanym w Ogłoszeniu Przetargu
opublikowanym w terminie 1K wskazanym w Załączniku 2 do Zasad Przetargów.
3. Biuro Przetargów ogłosi początek procesu rejestracji Uczestników Przetargów na przetarg
dodatkowy oraz opublikuje Ogłoszenie Przetargu na stronie internetowej www.pse.pl
minimum 2 Dni Robocze przed ogłoszeniem wyników przetargu dodatkowego. Publikacje
dotyczące przetargu dodatkowego będą zawierać:
• Okres Rezerwacji Zdolności Przesyłowych w przetargu dodatkowym;
• Wielkości Oferowanych Zdolności Przesyłowych w przetargu dodatkowym;
• Harmonogram przetargu dodatkowego.
4. Dla przetargów dodatkowych będą obowiązywały zmodyfikowane wersje Załącznika 1
oraz Załącznika 3 do Zasad Przetargów, które będą publikowane na stronie internetowej
www.pse.pl.
5. W nieuregulowanych w niniejszym rozdziale kwestiach dotyczących przetargów
dodatkowych, będą stosowane postanowienia Zasad Przetargów określone w rozdziałach od
1 do 13.
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Załącznik 1 Formularz Rejestracyjny: Wniosek o uczestnictwo w wymianie
międzysystemowej na linii 220kV Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem
międzysystemowym PSE S.A. i UKRENERGO (______________________ 2023 r.)
Nazwa miesiąca

Nazwa
Przedsiębiorstwa
Adres
Nr w KRS
Nr NIP
Nr telefonu

E-mail

e-mail – uzgodnienia
operacyjne (redukcja)
Kod EIC identyfikujący
Uczestnika Przetargu
Kod Uczestnika Rynku
Bilansującego
Artykuł 1 – Oświadczenia wnioskodawcy
(1) Wraz z dostarczeniem podpisanego Formularza Rejestracyjnego, przedsiębiorstwo
wyszczególnione w powyższej tabeli, (zwane dalej Wnioskodawcą) deklaruje pełną
znajomość dokumentu “Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności
jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym
PSE S.A. I NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r..” (zwany
dalej Zasadami Przetargów), które opublikowane są na stronie internetowej PSE S.A.
(2) Wnioskodawca bezwarunkowo akceptuje Zasady Przetargów.
(3) Wraz z dostarczeniem niniejszego podpisanego Formularza Rejestracyjnego Wnioskodawca
oświadcza, że Formularz Rejestracyjny i jego załączniki zawierają pełne i poprawne
informacje.
Artykuł 2 – Procedura rejestracji
(1) Formularz Rejestracyjny powinien zostać dostarczony do Biura Przetargów w jeden z poniżej

wymienionych sposobów:
• dokument w formie papierowej podpisany podpisem własnoręcznym za pośrednictwem
poczty (kuriera) albo osobiście w Dniach Roboczych tj. wszystkich kalendarzowych dniach
od poniedziałku do piątku za wyjątkiem polskich świąt (w Dniach Roboczych) pomiędzy
7:30 a 16:00 CET/CEST na podany niżej adres:
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin-Jeziorna
Departament Przesyłu;

• dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
pocztą elektroniczną na adres auction.office@pse.pl.
(2) Informacja o przyjęciu lub nie przyjęciu Formularza Rejestracyjnego zostanie przesłana
do Wnioskodawcy pocztą elektroniczną w formie dokumentu podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym na adres mailowy podany w Formularzu Rejestracyjnym nie później
niż dwa Dni Robocze po otrzymaniu Formularza Rejestracyjnego przez Biuro Przetargów.
(3) Jeżeli Biuro Przetargów odmówi rejestracji Wnioskodawcy, powody odmowy będą zawarte
w wiadomości o odmowie.
Artykuł 3 – Analiza Formularza rejestracyjnego, prawo do odmowy, ponowne złożenie
(1) Biuro Przetargów weryfikuje Formularz Rejestracyjny i załączniki do niego dołączone pod
względem kompletności i aktualności zawartych w nim danych.
(2) Biuro Przetargów jest uprawnione do odmowy rejestracji Wnioskodawcy w przypadku
wprowadzenia w błąd i / lub rozbieżności w formularzu rejestracyjnym.
(3) Biuro Przetargów ma prawo wnioskować na piśmie o aktualizację lub ponowne złożenie
każdej części dokumentacji rejestracyjnej.
Artykuł 4 – Skutki Prawne Rejestracji
(1) Biuro Przetargów rejestruje Uczestnika Przetargu poprzez potwierdzenie Formularza
Rejestracyjnego.
(2) Potwierdzenie
Formularza
Rejestracyjnego
przez
Biuro
Przetargów
tworzy
pomiędzy PSE S.A. a Wnioskodawcą na Okres Rezerwacji stosunek obligacyjny dotyczący
udziału w wymianie międzysystemowej na linii 220 kV Zamość-Dobrotwór będącej
połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i UKRENERGO, jako część Umowy
nr UPE/…………………… o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej w
dniu …………………… pomiędzy PSE S.A. a Wnioskodawcą. Zasady Przetargów stanowią
integralną część tej Umowy i dlatego są kontraktową podstawą tej Umowy w zakresie
dotyczącym udziału Wnioskodawcy w wymianie międzysystemowej na połączeniu
międzysystemowym PSE S.A. i UKRENERGO.
Artykuł 5 – Termin dostarczenia Formularza Rejestracyjnego
(1) Termin dostarczenia Formularza Rejestracyjnego przez Wnioskodawcę upływa w drugim
Dniu Roboczym przed terminem złożenia Arkuszy Ofert na odnośny miesięczny przetarg –
termin 2K (Załącznik 2 do Zasad Przetargów)
Artykuł 6 – Załączniki do Formularza Rejestracyjnego
(1) Formularz Rejestracyjny jest kompletny, jeśli są dołączone następujące dokumenty:
1. W przypadku podmiotu nie posiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasadach
określonych w przepisach kraju wnioskodawcy. W/w dokumenty wnioskodawca dostarcza
21

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I PRZETARGÓW MIESIĘCZNYCH ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH JEDNOTOROWEJ LINII 220 KV RELACJI
ZAMOŚĆ-DOBROTWÓR BĘDĄCEJ POŁĄCZENIEM MIĘDZYSYSTEMOWYM PSE S.A. I NEK UKRENERGO ORGANIZOWANYCH
JEDNOSTRONNIE PRZEZ PSE S.A. W 2023 R.
_________________________________________________________________________________________
wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia Formularza Rejestracyjnego
i powinny być dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy lub przez
notariusza. Dokumenty powinny zostać dostarczone do Biura Przetargów w jeden z
poniżej wymienionych sposobów:
•

dokument w formie papierowej podpisany podpisem własnoręcznym, za pośrednictwem
poczty (kuriera) albo osobiście, na adres:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin-Jeziorna
Biuro Przetargów – Departament Przesyłu

• dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
pocztą elektroniczną na adres auction.office@pse.pl.
2. Lista upoważnionych przedstawicieli, którzy są uprawnieni do komunikowania się
z Biurem Przetargów w imieniu Uczestnika Przetargu i do przedstawiania jego stanowiska
wobec Biura Przetargów, które jest wiążące dla Uczestnika Przetargu.
3. W przypadku wnioskodawców działających za pośrednictwem
pełnomocnictwa określające zakres umocowania pełnomocników

pełnomocników,

(2) Każdy Formularz Rejestracyjny dostarczony bez powyższych dokumentów zostanie
odrzucony.

________,_____________
Data, Miejsce

______________________

Podpis osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wnioskodawcy
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Lista upoważnionych przedstawicieli Wnioskodawcy
Wnioskodawca wyznacza następujące osoby jako upoważnione do działania w imieniu Wnioskodawcy
i do składania ofert w Biurze Przetargów na miesięczny przetarg zgodnie z Zasadami Przetargów.

Imię

________,_____________
Data,
Miejsce

Nr telefonu

Nr telefonu
komórkowego

E-mail

______________________
Podpis osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wnioskodawcy
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Załącznik 2 Harmonogram Przetargów Miesięcznych
Miesiąc
rezerwacji

Ostateczny termin składania
Publikacja Oferowanych Ofert na przetarg miesięczny
Zdolności Przesyłowych na
12:00
przetarg miesięczny
(CET/CEST)

Publikacja wyników
przetargu miesięcznego
Do 16:00 (CET/CEST)

Termin 1K

Termin 2K

Termin 3K

styczeń

05.12.2022

15.12.2022

15.12.2022

luty

02.01.2023

12.01.2023

12.01.2023

marzec

06.02.2023

16.02.2023

16.02.2023

kwiecień

06.03.2023

16.03.2023

16.03.2023

maj

03.04.2023

13.04.2023

13.04.2023

czerwiec

08.05.2023

18.05.2023

18.05.2023

lipiec

05.06.2023

15.06.2023

15.06.2023

sierpień

03.07.2023

13.07.2023

13.07.2023

wrzesień

07.08.2023

17.08.2023

17.08.2023

październik

04.09.2023

14.09.2023

14.09.2023

listopad

02.10.2023

12.10.2023

12.10.2023

grudzień

06.11.2023

16.11.2023

16.11.2023

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu
płatności

Termin 4K

Termin 5K

Termin 6K

styczeń

16.12.2022

23.12.2022

30.12.2022

luty

13.01.2023

20.01.2023

27.01.2023

marzec

17.02.2023

24.02.2023

28.02.2023

kwiecień

17.03.2023

24.03.2023

31.03.2023

maj

14.04.2023

21.04.2023

28.04.2023

czerwiec

19.05.2023

26.05.2023

31.05.2023

lipiec

16.06.2023

23.06.2023

30.06.2023

sierpień

14.07.2023

21.07.2023

28.07.2023

wrzesień

18.08.2023

25.08.2023

31.08.2023

październik

15.09.2023

22.09.2023

29.09.2023

listopad

13.10.2023

20.10.2023

27.10.2023

grudzień

17.11.2023

24.11.2023

30.11.2023

Miesiąc
rezerwacji
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Załącznik 3 Arkusz Oferty na przetarg na Zdolności Przesyłowe linii 220 kV
relacji Zamość – Dobrotwór będącej połaczeniem międzysystemowym PSE
S.A. i UKRENERGO
Przetarg na zdolności przesyłowe na linii 220 kV
relacji Zamość – Dobrotwór będącej połączeniem
międzysystemowym PSE S.A. i UKRENERGO
Przetarg miesięczny – __________________ 2023r.
nazwa miesiąca

____________________________________________________________________________

Nazwa przedsiębiorstwa
____________________________________________________________________________

Adres przedsiębiorstwa
____________________________________________________________________________

Kod identyfikacji podatkowej (NIP)
____________________________________________________________________________

Osoba do kontaktu
____________________________________________________________________________

Telefon
____________________________________________________________________________

Adres e-mail
____________________________________________________________________________

Kod EIC Przedsiębiorstwa
____________________________________________________________________________

Adres do korespondencji

Oferta na rezerwację oferowanych zdolności przesyłowych
Kierunek z UKRENERGO do PSE S.A.

Nr Oferty

Cena Oferty
PLN/MWh *

1
Uczestnik Przetargu wraz ze złożeniem niniejszego wniosku akceptuje “Zasady udostępniania i przetargów
miesięcznych zdolności przesyłowych na linii 220 kV relacji Zamość – Dobrotwór będącej połączeniem
międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A.
w 2023 r” i zobowiązuje się do uiszczenia płatności za rezerwację Zdolności Przesyłowych
Data:
_________________________________________________________________________

Podpis osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wnioskodawcy
*Cena Oferty bez VAT
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Załącznik 4 Zgłoszenie grafiku planowanej wymiany handlowej na linii
220 kV
relacji
Zamość – Dobrotwór
będącej
połaczeniem
międzysystemowym PSE S.A. i UKRENERGO
[Dzień tygodnia], [DD-MM-RRRR]

Godziny

Zgłoszenie Uczestnika
Przetargu

Wielkość handlowego
przepływu energii
przyjęta do realizacji

Import do PL
[MWh]

Import do PL
[MWh]

00 – 01
01 – 02
02 – 03
03 – 04
04 – 05
05 – 06
06 – 07
07 – 08
08 – 09
09 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20
20 – 21
21 – 22
22 – 23
23 – 24
Suma

Zatwierdził: [imię, nazwisko]
[imię, nazwisko]
URB: …………………………………PSE S.A.
Tel: :................................................Tel: +48 222 422 021
e-mail: …………………………... e-mail: tsoplan@pse.pl
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Załącznik 5 Wzór dokumentu dotyczącego danych dostarczanych przez
Uczestnika Przetargu do naliczenia Opłaty Rynkowej

Uczestnik Przetargu
OKRES ROZLICZENIOWY (rok i miesiąc):

Wykonał:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko:

Podpis i pieczęć:

Data

Energia czynna [MWh]
Ilość energii elektrycznej przeznaczonej do wymiany pomiędzy krajowym
systemem elektroenergetycznym a Ukrainą, określoną w Grafikach
Planowanej Wymiany Handlowej, przedkładanych do PSE S.A. (Ewpi)
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Załącznik 6 Wzór gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej
Beneficjent:
……………………..
……………………..
………………………
GWARANCJA ZAPŁATY
Zostaliśmy poinformowani przez
z siedzibą w …………………………

naszego

Klienta:………………………………………

że wymagana jest gwarancja zapłaty w wysokości ……………………. (słownie:…………………)
złotych – wystawiona na Waszą rzecz i zabezpieczająca należyte wypełnienie przez naszego
Klienta zobowiązań wynikających z faktu Przyznanych Zdolności Przesyłowych na (wpisać
miesiąc i rok)
Zgodnie ze zleceniem otrzymanym od naszego Klienta, my …………… z siedzibą w ……………
zarejestrowany w dniu …………… w Sądzie Rejonowym dla miasta …………… Wydział
…………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się zapłacić Wam każdą kwotę
nieprzekraczającą:
……………… (słownie: ……………………..) złotych, z tytułu nienależytego wywiązania się przez
naszego klienta z zasad przetargów na zdolności przesyłowe linii 220kV Zamość-Dobrotwór
będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w zakresie
dotyczącym rozliczeń płatności za rezerwację zdolności przesyłowych na okres od… do …
……roku….
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Was pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty
stwierdzającego, że nasz Klient nie wywiązał się częściowo lub całkowicie ze zobowiązań
wynikających z zasad ww. przetargu w zakresie dotyczącym rozliczeń płatności za rezerwację
zdolności przesyłowych.
Żądanie zapłaty powinno zostać doręczone w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
−

−

na adres e-mail: …….@.......¸ przy czym w takim przypadku żądanie zapłaty powinno zostać
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
reprezentowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zgodnie z odpisem aktualnym
z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
na adres siedziby Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. W celu identyfikacji bank ten potwierdzi, że podpisy złożone na
żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Nasza gwarancja jest ważna do dnia …………… włącznie. Gwarancja niniejsza wygasa
automatycznie i całkowicie w przypadku, gdyby Wasze żądanie zapłaty nie zostało zgłoszone
w terminie ważności Gwarancji.
Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu ważności gwarancji.
Po upływie terminu ważności, żadne roszczenia nie będą przez nas rozpatrywane.
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Gwarancja wchodzi w życie z dniem ……………
Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego
przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy, dla siedziby PSE S.A.
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Załącznik 7 Wniosek o Transfer Zdolności Przesyłowych (CESJA)
....................................................
data, miejscowość
1.

Przedmiot Transferu

1.1.

Nazwa i data przetargu, na którym zostały nabyte transgraniczne Zdolności Przesyłowe
podlegające transferowi.
.................................................................................................................

1.2.

Wielkość zarezerwowanych transgranicznych Zdolności Przesyłowych podlegających
transferowi.
Okres transferu
zdolności przesyłowych*
dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr

Wielkość alokowanych
zdolności przesyłowych
[MW]
………………..

* jako datę początkową okresu transferu zdolności przesyłowych należy podać datę pierwszej
doby handlowej danego Okresu Rezerwacji, od której będzie obowiązywać cesja, natomiast jako
datę końcową okresu transferu zdolności przesyłowych należy podać ostatni dzień Okresu
Rezerwacji, którego dotyczy cesja.

2.

Dane Podmiotu dokonującego transferu Zdolności Przesyłowych
Nazwa Podmiotu
…………………………………………………………………………………………
Adres Podmiotu
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adres E-mail
…………………………………………………………………………………………
Kod EIC
……………………………………………………………………
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Kod identyfikacyjny Podmiotu jako Uczestnika Rynku Bilansującego

3.

………………………………………………………………………….
Dane Podmiotu nabywającego Zdolności Przesyłowe w drodze transferu
Nazwa Podmiotu
…………………………………………………………………………………………
Adres Podmiotu
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adres E-mail
…………………………………………………………………………………………
Kod EIC
……………………………………………………………………
Kod identyfikacyjny Podmiotu jako Uczestnika Rynku Bilansującego
…………………………………………………………………………
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OŚWIADCZENIE
Załącznik do Wniosku o Transfer Zdolności Przesyłowych z dnia ……………….. r.
................................................................... z siedzibą w ................................................, wpisany
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd w ………, …. Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....................., NIP ……………..,
reprezentowany przez:
.........................................................................
.........................................................................
oświadcza, że dokonał transferu Zdolności Przesyłowych w rozumieniu rozdziału 12 “Zasad
udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na linii 220 kV relacji ZamośćDobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO
organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r.” w zakresie określonym we Wniosku o
transfer zdolności przesyłowych z …………… r., przenosząc wszelkie prawa i obowiązki
związane z rezerwacją Zdolności Przesyłowych, za wyjątkiem obowiązku opłat za rezerwację
zdolności przesyłowych na rzecz PSE S.A., na rzecz wymienionego niżej Nabywającego:
................................................................... z siedzibą w ................................................ wpisany
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd w ………, …. Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....................., NIP ……………..,
reprezentowanego przez:
.........................................................................
.........................................................................
który oświadcza, że przejmuje wszelkie prawa i obowiązki związane z rezerwacją ww. Zdolności
Przesyłowych, za wyjątkiem obowiązku opłat za rezerwację zdolności przesyłowych na rzecz
PSE SA. Ponadto Nabywający oświadcza, że zapoznał się z treścią “Zasad udostępniania
i przetargów

miesięcznych

zdolności

przesyłowych

jednotorowej

linii

220

kV

relacji

Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO
organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2023 r.” i je akceptuje.
……………………………………………..……………….....................................................
(czytelne imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej ze strony podmiotu dokonującego
transferu)
……………………………………………..……………….....................................................
(czytelne imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej ze strony podmiotu nabywającego)
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Załącznik 8 Wniosek o rozliczenie zobowiązań ze środków wpłaconych
na rzecz zabezpieczenia
…………………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………….
(nazwa Uczestnika Przetargu))

……………………………….
(adres)

………………………………..

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin Jeziorna

Zwracamy się z prośbą o rozliczenie zobowiązań ………………………………….. na rzecz PSE S. A.,
(nazwa Uczestnika Przetargu)

wynikających z faktury nr ……………………….……….., w kwocie ……………………………… PLN,
(wysokość zobowiązania wynikającego z faktury)

(numer faktury)

ze środków wpłaconych na konto PSE S. A. dnia ……………………………………………., przelewem
(data wykonania przelewu na konto PSE S.A.)

zatytułowanym …………………………………………………………………… w wysokości
(tytuł przelewu)

………………………….. PLN. Pozostałą po rozliczeniu naszego zobowiązania kwotę, w wysokości
(kwota przelewu w PLN)

……………………………………. PLN, prosimy przelać na nasze konto bankowe.
(kwota pozostała po rozliczeniu zobowiązania)

Z poważaniem,

…………………………………………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wnioskodawcy)

……………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wnioskodawcy
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