Regulamin symulacji aukcji OZE
„Zielone Aukcje”
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I. DEFINICJE
1.

2.
3.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego http://zieloneaukcje2018.pl oraz z
oferowanych przez Dostawcę usług, a także uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników w ramach
utworzonych przez nich kont użytkownika;
Właścicielem serwisu oraz podmiotem świadczącym usługi wskazane w Regulaminie jest Dostawca;
Ilekroć w przedmiotowym Regulaminie mowa jest o:
a. Dostawcy usługi: należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą Story Design Sp.z o.o. z siedzibą
ul. Hoża 59 / 28A, 00-681 Warszawa, Polska, której adresy elektroniczne są wskazane na stronie
internetowej http://zieloneaukcje2018.pl tj. podmiot świadczący usługi zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu;
b. Użytkowniku serwisu: rozumieć przez to należy podmiot korzystający z Serwisu w dowolnym trybie
(płatny/bezpłatny), zamawiający (podmiot, który zamówił albo zamierza zamówić usługę);
c. Użytkowniku finalnym: należy przez to rozumieć podmiot korzystający z ostatecznej instancji serwisu
( w ramach jego Konta Użytkownika), która to jest zarządzana przez zarejestrowanego Użytkownika
serwisu w ramach utworzonego przez niego konta użytkownika. Użytkownik finalny jest związany
niniejszym regulaminem Użytkownikami finalnymi serwisu mogą być tylko osoby prawne lub jednostki
organizacyjne niebędącej osobą prawną, którym ustawa przyznała osobowość prawną;
d. Koncie użytkownika: należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z
indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu;
e. Serwisie: rozumie się przez to stronę internetową Dostawcy działającą pod
adresem http://zieloneaukcje2018.pl, na której zawarte są wszelkie niezbędne informacje dotyczące
oferowanej przez niego usługi;
f. Rejestracji: należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika
konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Dostawcę na
jednej ze stron Serwisu;
g. Opłacie – należy przez to rozumieć łączną jednorazową opłatę z tytułu posiadania Konta Użytkownika w
wysokości określonej w Pakiecie;
h. Pakiecie – należy przez to rozumieć wariant działania Konta Użytkownika wybrany z dostępnych na
stronie http://zieloneaukcje2018.pl Pakietów;
i. Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie możliwości i cen Pakietów
Serwisu. Dostępna pod adresem: http://zieloneaukcje2018.pl ;
j. Projekcie – należy przez to rozumieć zestaw danych zgłoszonych przez Użytkownika w związku z
wybranym Pakietem;
k. Organizatorach: należy przez to rozumieć: PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(dawniej: PwC Polska sp. z o.o.) z siedzibą przy Al. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa, Polska;
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej z siedzibą przy ul. Księcia Bogusława X 1/13, 70-440
Szczecin, Polska.
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II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.

4.
5.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika
a. Użytkownik zobowiązany jest przed skorzystaniem z Serwisu do zaakceptowania treści niniejszego
Regulaminu. Przedmiotowa akceptacja stanowi oświadczenie, o tym, iż wyżej wymieniony przeczytał ,
zrozumiał i w pełni zaakceptował Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania;
b. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian zapisów Regulaminu. Ewentualne zmiany jego treści
wchodzą w życie z dniem zaakceptowania przez Użytkownika korzystającego z Serwisu jego zmian (tj.
jego nowej treści). O zmianach Regulaminu Dostawca poinformuje Użytkowników na stronie
internetowej Serwisu;
Przeprowadzana w ramach serwisu aukcja nie jest aukcją energii odnawialnej w rozumieniu Ustawy o
Odnawialnych Źródłach Energii. Oferty złożone przez użytkowników nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży a ich
wartość jest jedynie informacyjna;
Symulacja „Zielone Aukcje” dzieli się na 3 etapy:
a. Etap I – odbwyajacy się między dniem 21.08.2018, a 3.09.2018 – w którym następuje Rejestracja oraz
zgłaszanie podstawowych danych o Projektach do symulacji;
b. Etap II – odbywający się między dniem 4.09.2018, a 9.09.2018 – w którym odbywa się zgłaszanie
oferowanej ceny oraz planowanego wolumenu produkcji energii elektrycznej przez zgłoszone w Etapie I
projekty;
c. Etap III – odbywający się między dniem 13.09.2018, a 31.12.2018 – w którym przekazywane są
Użytkownikom Finalnym rezultaty symulacji ( wyniki zgłoszonych projektów oraz raport
podsumowujący);
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany powyższych dat;
Usługa świadczona na rzecz Użytkownika Finalnego polega na udostępnieniu serwisu w ramach którego
przeprowadzana jest przez Organizatorów próbna aukcja OZE. Użytkownik Finalny w zależności od wybranego
Pakietu ma możliwość zgłoszenia do symulacji określonej liczby projektów. Symulacja jest przeprowadzana
zgodnie z Algorytmem Symulacji opisanym w dziale VI. W ramach każdego Pakietu Użytkownik Finalny uzyska
dostęp do podsumowania symulacji w formie raportu zawierającego w szczególności ceny zamknięcia aukcji.
Raport ten udostępniony będzie wraz z rozpoczęciem Etapu 3 symulacji.
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III. REJESTRACJA KONTA W RAMACH SERWISU
ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Dostęp do Usług możliwy jest wyłącznie po zarejestrowaniu się przez Użytkownika i założeniu przez niego konta,
co wiąże się z pozostawieniem przez niego jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym
punkcie Regulaminu, a także po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Pakietu.
Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego
na jednej ze stron Serwisu. Wypełnienie formularza wiązać się będzie z podaniem przez Użytkownika pełnych
danych tj. adresu poczty mailowej Użytkownika, hasła dostępu dla Użytkownika oraz w przypadku osób
prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną –
nazwę firmy
Dane transakcyjne zostaną przekazane na rzecz PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L1150 w Luksemburgu, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
Dane niezbędne do wystawienia faktury zakupowej zostaną przekazane na rzecz Dostawcy oraz firmy
świadczącej usługę wystawiania faktur (Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana
Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000572426, NIP PL5213704420).
Zanonimizowane dane Użytkownika związane ze zgłoszonym Projektem mogą być przekazane do Organizatorów
w celu realizacji symulacji aukcji.
Serwis działa od 21 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
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IV. OPŁATY
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Korzystanie z usług świadczonych przez Dostawcę w ramach serwisu jest odpłatne.
Płatność za usługi świadczone przez Dostawcę może być dokonana kartą płatniczą (debetową, kredytową,
obciążeniową).
Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w
Luksemburgu.
Opłaty są wnoszone z góry.
Opłaty będą pobierane według zaakceptowanego przez Użytkownika Pakietu automatycznie za pośrednictwem
PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Dostawca jest zobowiązany
w terminie najpóźniej 3 dni od dnia zaksięgowania płatności za świadczone usługi na koncie do wysłania faktury
VAT na adres email podany przy rejestracji przez Użytkownika finalnego. Szczegółowe informacje o wysokości
Opłat oraz parametrów poszczególnych Pakietach znajdują się w Cenniku zamieszczonym na
stronie http://zieloneaukcje2018.pl
Użytkownik finalny wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych w formie
elektronicznej.
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V. WYPOWIEDZENIE UMOWY ORAZ
REKLAMACJE
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

W przypadku gdy Umowa jest zawarta na czas nieokreślony z Użytkownikiem Finalnym, każdej ze stron
przysługuje się prawo do jej wypowiedzenia bez podawania przyczyn, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Umowę należy wypowiedzieć za pośrednictwem poczty e-mail, pod rygorem nieważności. Adres, na który należy
wysłać wypowiedzenie: artur.sasinowski@pwc.com
Istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez Użytkownika finalnego, bez podawania przyczyn, w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy. Użytkownik Finalny nie może jednak odstąpić od umowy po zakończeniu Etapu I
symulacji.
W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, uiszczona przez niego kwota zostanie
zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.
Składanie reklamacji za nienależycie wykonaną usługę należy składać drogą mailową na
adres: artur.sasinowski@pwc.com
Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 15 dni od momentu zgłoszenia .
W przypadkach pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub skutecznego odstąpienia od Umowy zwrócona kwota
zostanie pomniejszona o koszty transakcyjne w wysokości 30 PLN netto.
Organizatorzy odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wyłącznie do wysokości
jednorazowej Opłaty wniesionej przez Użytkownika.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za niewykonanie swoich zobowiązań z
przyczyn pozostających poza ich kontrolą.
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VI. ALGORYTM AUKCJI
Ten dział regulaminu przedstawia podstawowe zasady przeprowadzanej przez Organizatorów symulacji Aukcji OZE.
Przyjęte założenia mają w jak najlepszym stopniu odzwierciedlać rzeczywiste aukcje OZE. W przypadku wybranych
założeń Organizatorzy starali się odzwierciedlić naszą interpretację intencji ustawodawcy – jednakże nie w każdym
przypadku musi być ona właściwa.
Składanie ofert
Aukcja jest statyczna z możliwością złożenia 1 finalnej oferty.
W ramach aukcji możliwe jest złożenie 1 oferty cenowej dla każdego z poszczególnych projektów.
Oferty można modyfikować do momentu zamknięcia etapu 2. Ostatnia złożona oferta jest wiążąca dla rozstrzygnięcia
aukcji.
Oferowana cena za MWh powinna być:


pomniejszona o podatek od towarów i usług (kwota netto)



wyrażona z dokładnością do jednego grosza za MWh.

Wolumeny
Wolumeny należy zgłaszać dla każdego roku funkcjonowania instalacji osobno. W aukcji przyjęto, iż zgłaszany wolumen
obejmował będzie pełne lata. 1
Podział aukcji – istniejąc, nowe oraz modernizowane
Aukcje przeprowadzone są oddzielnie dla 3 rodzajów instalacji:
1) nowych;
2) istniejących;
3) modernizowanych.
Kategorie mocy
Zgłoszone instalacje na potrzeby aukcji dzielone są na dwie główne kategorie:
A) Powyżej 1 MWe;
B) 1 MWe i mniej.
Technologie oraz podział na koszyki
1.

Koszyk 1 – „Biogaz inny niż rolniczy, biomasa, ITPO”:
a.

instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii
elektrycznej;

b. instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii
elektrycznej;
c.

instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz inny niż określony w punktach powyżej do wytwarzania
energii elektrycznej;

d. dedykowane instalacje spalania biomasy lub układy hybrydowe do wytwarzania energii elektrycznej;
e. instalacje wykorzystujące biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej
instalacji spalania wielopaliwowego do wytwarzania energii elektrycznej;
1

W sytuacji w której okres rozpoczęcia produkcji znacząco obiega od „pełnego roku” sugerujemy wybranie któreś z
alternatyw: 1) powiększenie produkcję z ostatniego roku deklaracji o wolumen brakujący
2) przyjęcie przy własnej interpretacji wyników; Powyższe nie wpłynie na wyniki aukcji.
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f.
2.

3.

Koszyk 2 – „Hydro, Geo, Biopłyny i Offshore”:
a.

instalacje wykorzystujące wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;

b.

instalacje wykorzystujące wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;

c.

instalacje wykorzystujące wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;

Koszyk 3 – „Biogaz rolniczy”
a.

4.

5.

dedykowane instalacje spalania biomasy lub układy hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;

instalacje wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

Koszyk 4 – „PV + Onshore”:
a.

Instalacje wykorzystujące energie promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej;

b.

instalacje wykorzystujące wyłącznie energię wiatru na lądzie do wytwarzania energii elektrycznej;

Koszyk 5 – „ Hybrydowe” :
a.

wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej
samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których
energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem
oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:
i. żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80%
łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,
ii. urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w
kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia,
iii. łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż
3504 MWh/MW/rok,
iv. zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin
graniczących ze sobą – przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany
magazynem energii służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i
wówczas oddawana z niego energia jest traktowana jako energia z odnawialnego źródła
energii.

Przydział wolumenu i budżetu na kategorie
Wolumen i budżet dla poszczególnych koszyków aukcyjnych jest określony zgodnie z obowiązującym na dzień 14.08.2018
prawem.
Algorytm aukcji
1. Projekty segregowane są w kolejności zgłoszonej ceny jednostkowej (od najtańszej do najdroższej).
2. Najtańsze (pod względem jednostkowej ceny) projekty zwyciężają w aukcji zgodnie ze zgłoszoną przez nie
ceną jednostkową do momentu wyczerpania przez nie całkowitego dostępnego w ramach aukcji budżetu
lub wolumenu energii elektrycznej.
3. W przypadku „remisu”2 decyduje kolejność zgłoszenia projektu (wpisanie go do etapu 1).
4. W przypadku gdy pozostała do sprzedaży ilość lub wartość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych
źródeł energii jest mniejsza od ilości lub wartości zawartej w ofercie następnego według kolejności
uczestnika aukcji, przypadająca na tego uczestnika ilość energii elektrycznej nie podlega sprzedaży w tej
aukcji.
Przekroczenie budżetu
Przekroczenie budżetu następuje, gdy suma wartości energii elektrycznej zakwalifikowanych projektów przekroczy
budżet danej kategorii i rodzaju instalacji.
2

Sytuacji w której cena domykająca wolumen aukcji jest równa dla kilku projektów
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Wartość energii elektrycznej rozumiana jest jako zgłoszony na aukcji wolumen energii elektrycznej pomnożony przez
cenę jednostkową.
Budżet przedstawiony jest w cenach realnych roku 2018.
Schemat alokacji wolumenu i budżetu

Biogaz inny niż rolniczy,
biomasa, ITPO

Biogaz inny niż rolniczy,
biomasa, ITPO

Biogaz inny niż rolniczy,
biomasa, ITPO

Biogaz inny niż rolniczy,
biomasa, ITPO

Biogaz inny niż rolniczy,
biomasa, ITPO

Biogaz inny niż rolniczy,
biomasa, ITPO

Hydro, Geo, Biopłyny,
Offshore

Hydro, Geo, Biopłyny,
Offshore

Hydro, Geo, Biopłyny,
Offshore

Hydro, Geo, Biopłyny,
Offshore

Hydro, Geo, Biopłyny,
Offshore

Hydro, Geo, Biopłyny,
Offshore

Biogaz rolniczy

Biogaz rolniczy

Biogaz rolniczy

Biogaz rolniczy

Biogaz rolniczy

Biogaz rolniczy

PV + Onshore

PV + Onshore

PV + Onshore

PV + Onshore

PV + Onshore

PV + Onshore

Hybrydowe

Hybrydowe

Hybrydowe

Hybrydowe

Hybrydowe

Hybrydowe

Źródło: USTAWA z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw

Komentarz:
W naszej interpretacji zarówno budżet jak i wolumen obejmuje całkowitą produkcję w ciągu 15 lat funkcjonowania
wsparcia dla instalacji źródła odnawialnego a wartość budżetu przedstawiona jest w kwotach realnych z roku 2018.
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Ceny referencyjne
Lista technologii

Istniejące I nowe

Modernizowane

[PLN/MWh]

[PLN/MWh]

1

Biogaz rolniczy <500 kW

630

630

2

Biogaz ze składowisk odpadów <500 kW

560

560

3

Biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków <500 kW

420

420

4

Biogaz inny niż określony w pkt 2 i 3 <500 kW

420

420

5

Hydroenergia <500 kW

550

550

6

Biogaz rolniczy 500 kW - 1MW

570

570

7

Biogaz rolniczy >1MW

550

550

8

Biogaz ze składowisk odpadów >=500 kW

550

550

9

Biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków >=500 kW

385

385

10

Biogaz inny niż określony w pkt 8 i 9 >=500 kW

385

385

11

Instalacja spalania biomasy lub układy hybrydowe

415

415

12

Instalacja termicznego przekształcania odpadów lub dedykowana instalacja spalania
wielopaliwowego

325

325

13

Biomasa - układ dedykowany lub hybrydowy w wysokosprawnej kogeneracji <50 MW

450

450

14

Biomasa - układ dedykowany lub hybrydowy w wysokosprawnej kogeneracji >50 MW

435

435

15

Biopłyny

475

475

16

Wiatr na lądzie <1 MW

320

310

17

Wiatr na lądzie >1 MW

350

350

18

Hydroenergia 500 kW - 1 MW

500

500

19

Hydroenergia > 1 MW

480

480

20

Geotermia

455

455

21

Energia promieniowania słonecznego <1 MW

420

420

22

Energia promieniowania słonecznego >1 MW

400

400

23

Wiatr na morzu

450

450

24

Hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii <1MW

415

415

25

Hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii >1MW

410

410

Źródło: USTAWA z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw

Powyższe wartości nie stanowią wiążącej opinii organizatorów symulacji aukcji OZE w zakresie cen referencyjnych
poszczególnych technologii.

14 sierpnia 2018
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