
ZAŁĄCZNIK nr 1 

do Regulaminu Sprzedaży Węgla PGG sp. z o.o. 
 

 

§ 2 

Zasady przeprowadzania Aukcji Elektronicznych na sprzedaż węgla 

(dokument do umieszczenia na stronie internetowej PGG sp. z o.o.) 

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne: 

a) Oferenci, którzy mają podpisaną umowę na sprzedaż węgla z Polską Grupą Górniczą  

sp. z o.o. mogą brać udział we wszystkich aukcjach bez weryfikacji, 

b) Oferenci, którzy nie mają podpisanej umowy na sprzedaż węgla zobowiązani są do 

złożenia wymaganych dokumentów (wymienionymi w Ogłoszeniu-Specyfikacji - 

Załącznik nr 1B) poprzez przesłanie ww. dokumentów podpisanych zgodnie  

z reprezentacją na adres e-mail aukcje.wegiel@pgg.pl, 

c) wynik postępowania kwalifikacyjnego zostanie przesłany Oferentowi drogą 

elektroniczną, 

d) w przypadku pozytywnej weryfikacji Oferent, który założy konto w Portalu Aukcyjnym 

zostanie dodany do bazy powiadomień wysyłanych poprzez Portal Aukcyjny. Oferent, 

który nie wyraża zgody na powiadamianie, zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia 

braku zgody na otrzymywanie powiadomień na adres aukcje.wegiel@pgg.pl. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania aukcji. 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż węgla, o którym mowa w Ogłoszeniu - Specyfikacji 

Węgla przeznaczonego do sprzedaży w Aukcji Elektronicznej (Załącznik nr 1B), 

po najkorzystniejszych możliwych do uzyskania cenach rynkowych. 

2. Aukcja odbywać się będzie w Portalu Aukcyjnym znajdującym się pod adresem: 

https://aukcje-pgg.coig.biz. 

3. Na stronie internetowej www.pgg.pl, w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż 

węgla, zamieszczone będą Ogłoszenia o aukcji elektronicznej, za wyjątkiem aukcji 

dedykowanych wyłącznie kontrahentom posiadającym zawarte umowy sprzedaży 

węgla z PGG sp. z o.o. 

4. Ogłoszenie o Aukcji Elektronicznej na Sprzedaż Węgla, wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1B niniejszego Regulaminu, dostępne będzie w Portalu Aukcyjnym jako 

dokumenty dotyczące aukcji z chwilą jej ogłoszenia. 

5. Na stronie internetowej www.pgg.pl zakładka Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż 

węgla, zamieszczone będą:  

a) wyciąg z Regulaminu dotyczący sprzedaży węgla za pośrednictwem aukcji 

elektronicznych, 

b) projekt umowy dotyczący sprzedaży węgla za pośrednictwem aukcji 

elektronicznych, 

a) załącznik nr 1C - Potwierdzenie wylicytowanej ceny i ilości węgla oraz termin 

jego odbioru. 
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II. WARUNKI UDZIAŁU W AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Każdy Oferent ma obowiązek zapoznać się z Opisem postępowania dla uczestników 

aukcji na sprzedaż węgla znajdującego się na stronie internetowej www.pgg.pl 

zakładka Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż węgla.  

2. Każdy Oferent musi posiadać login i hasło do Portalu Aukcyjnego znajdującego się na 

stronie internetowej https://aukcje-pgg.coig.biz/nowe - jeden login i hasło unikalne 

dla jednej firmy na wszystkie aukcje elektroniczne organizowane przez Polską Grupę 

Górniczą sp. z o.o. 

Każdy Oferent może posiadać tylko jedno aktywne konto w Portalu Aukcyjnym. 

3. W razie utraty hasła do logowania i/lub licytacji, należy skorzystać z mechanizmu 

przywracania haseł dostępnego w Portalu Aukcyjnym. Po wpisaniu loginu (asw… lub 

uczest…) należy kliknąć „zapomniałem hasła”, a następnie wypełnić formularz. 

4. Rejestracja nowych Oferentów do Portalu Aukcyjnego odbywa się poprzez 

wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego znajdującego się na Portalu 

Aukcyjnym https://aukcje-pgg.coig.biz w zakładce - Nowy użytkownik - Aukcje 

pozostałe.  

5. Podczas pierwszej rejestracji Oferent wypełnia formularz rejestracyjny w Portalu 

Aukcyjnym.  

6. Koordynator, na podstawie tego powiadomienia aktywuje konto Nowego 

Użytkownika i wysyła login do konta na adres e-mail Oferenta, podany w formularzu 

rejestracyjnym. 

7. Nadzór nad aktualną bazą Oferentów dopuszczonych do aukcji sprawują 

Koordynatorzy. 

8. Aukcja testowa służąca do szkolenia w zakresie logowania się do systemu dostępna 

jest na stronie https://aukcje-pgg.coig.biz/nowe. Po prawidłowym zalogowaniu się  

w Portalu Aukcyjnym możliwe jest skorzystanie z aukcji szkoleniowej na sprzedaż 

węgla. Wzięcie udziału w aukcji szkoleniowej ma charakter jedynie testowy i nie 

zobowiązuje do zakupu węgla. Osoby do kontaktu w sprawie aukcji wskazane są na 

stronie internetowej www.pgg.pl w zakładce Sprzedaż węgla/Aukcje na sprzedaż 

węgla. 

9. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez uczestnika 

aukcji loginu i hasła osobom trzecim. 

10. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za niesprawność sprzętu po stronie 

Oferenta. 

11. Udział w aukcji będzie możliwy po akceptacji przez Klienta w Portalu Aukcyjnym:  

– wyciągu Regulaminu,  

– projektu umowy,  

– złożenia deklaracji woli udziału w aukcji zgodnie ze specyfikacją  

– wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia Aukcji Elektronicznych na sprzedaż węgla z kopalń PGG 

sp. z o.o. i sfinalizowania transakcji handlowej. 

12. Potwierdzenie przez Oferenta uczestnictwa w licytacji w Portalu aukcyjnym jest 

równoznaczne z akceptacją zasad przeprowadzania aukcji elektronicznych na sprzedaż 

węgla. 

 

 

III. PRZEBIEG AUKCJI 

1. Aukcje rozpoczynają się o godzinie wskazanej w Ogłoszeniu-Specyfikacji o aukcji 

elektronicznej na sprzedaż węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.  



2. Czas trwania aukcji - 30 minut z uwzględnieniem zapisów ust. 6. 

3. Każda aukcja może obejmować więcej niż 1 pozycję. 

4. Aukcja odbywa się w formie elektronicznej licytacji, według reguły zwyżkowej. 

5. Z chwilą wprowadzenia przez Oferenta ceny, Oferent jest nią związany do czasu 

przebicia jej przez inną ofertę, złożoną przez innego Oferenta. 

6. Jeżeli w ostatnich 2 minutach czasu trwania aukcji zostanie złożona nowa oferta, 

to aukcja zostanie przedłużona o 2 minuty dogrywki, licząc od chwili złożenia 

oferty. Jeżeli w czasie dogrywki zostanie złożona nowa oferta, to aukcja zostanie 

przedłużona o kolejne 2 minuty dogrywki. 

7. Każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy oferowana cena jest 

wyższa od aktualnie najwyższej ceny zgodnie z ust. 9. 

8. Zamknięcie aukcji następuje wraz z upływem czasu, na który przewidziana była 

dana aukcja z uwzględnieniem czasu ewentualnych dogrywek. 

9. Zwycięzcą aukcji zostaje ten jej uczestnik, który w chwili zamknięcia aukcji 

oferował najwyższą cenę. 

10. Po zakończonej aukcji zwycięzca aukcji przesyła na adres aukcje.wegiel@pgg.pl 

Potwierdzenie wylicytowanego węgla (Załącznik nr 1C) w ciągu 24 godzin od 

zakończenia aukcji. 

 

§ 3 

Umowa sprzedaży węgla wylicytowanego w ramach Aukcji Elektronicznej 

 

1. Sprzedaż węgla z aukcji elektronicznej realizowana jest na podstawie pisemnej Umowy 

Sprzedaży Węgla – Aukcje Elektroniczne według wzoru umowy przedstawionego na 

stronie internetowej www.pgg.pl, zawartej w postaci papierowej lub elektronicznej oraz 

Zamówień składanych do tej umowy według wzoru przedstawionego na stronie 

internetowej www.pgg.pl, 

2. Realizacja sprzedaży węgla z aukcji prowadzona jest  przez Biuro branżowe - (Biuro  

ds. Rynku Komunalno-Bytowego, Biuro Klientów Strategicznych) 

3. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

a) odmowy/braku potwierdzenia zaoferowanej w aukcji ceny i ilości węgla zgodnie  

z zasadami § 2 ust.10 powyżej, 

b) odmowy podpisania Umowy Sprzedaży Węgla - Aukcje Elektroniczne, 

c) braku wystawienia stosownych Zamówień,  

Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania sankcji polegających na naliczeniu 

kary umownej w wysokości 20% wartości netto wylicytowanego węgla będącego 

przedmiotem aukcji. 

4. W przypadku niedokonania zakupu węgla w ilości i terminie określonym na podstawie 

zatwierdzonych wyników aukcji Organizator, w uzasadnionych przypadkach, wyznacza 

dodatkowy termin na dokonanie zakupu węgla.  

5. Niedokonanie zakupu węgla w ilości i terminie określonym na podstawie zatwierdzonych 

wyników aukcji,  z uwzględnieniem  ust.4 niniejszego paragrafu, może skutkować:  

a) naliczeniem kosztów składowania niezakupionego węgla w wysokości 0,04 zł/t/dobę 

netto za okres od dnia następnego po ostatnim dniu  okresu określonego na podstawie 

zatwierdzonych wyników aukcji, z uwzględnieniem  ust.4 niniejszego paragrafu, do 

dnia zakupienia całości wylicytowanego węgla, nie dłużej niż do 30 dnia, licząc od 

dnia po ostatnim dniu tak zdefiniowanego okresu, 
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b) naliczeniem kary umownej w wysokości 20% wartości netto niezakupionego węgla, 

będącego przedmiotem aukcji, po upływie 30 dni licząc od dnia po ostatnim dniu 

okresu określonego na podstawie zatwierdzonych wyników aukcji z uwzględnieniem  

ust 4 niniejszego paragrafu.   

6. Zapłata kar umownych i kosztów składowania, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego 

paragrafu, nastąpi w terminie 21 dni od daty wezwania Oferenta do ich zapłaty. 

7. Nieodebranie węgla, po upływie terminu określonego w  ust.5 b), uprawnia Organizatora 

do sprzedaży osobom trzecim niezakupionego węgla, będącego przedmiotem aukcji. 

Oferentowi z powyższego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

 

§ 4 

Postanowienia Końcowe 

1. W przypadku odwołania lub przerwania aukcji bez udzielenia przybicia lub zamknięcia 

aukcji bez dokonania wyboru, Oferenci przestają być związani ofertą złożoną w toku 

aukcji. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 


