
Regulamin Aukcji
/Wyciąg z Regulaminu Aukcji Elektronicznych na sprzedaż węgla obowiązującego 

w Polskiej Grupie Górniczej S.A./

Definicje:

1) Aukcja  elektroniczna /  aukcja - zorganizowany  w  systemie  aukcyjnym  sposób
sprzedaży węgla, prowadzony za pośrednictwem Portalu Aukcji Niepublicznych PGG
S.A.,  umożliwiający  składanie  przez  oferentów  kolejnych  korzystniejszych  ofert
(postąpienia), podlegających automatycznej klasyfikacji.

2) Aukcja  otwarta -  ogłaszana  dla  wszystkich  zainteresowanych  zakupem węgla  za
pośrednictwem  aukcji.  Za  dopuszczenie  do  udziału  w  aukcji,  po  pozytywnej
weryfikacji  Oferentów  odpowiedzialni  są  Koordynatorzy  ds.  Aukcji  na  sprzedaż
węgla.

3) Aukcja zamknięta - aukcja ogłaszana dla  Oferentów posiadających zawarte z PGG
S.A.  umowy  na  sprzedaż  węgla  (inne  umowy  niż  umowy  zawarte  w  wyniku
przeprowadzenia  aukcji).  Uczestników  aukcji,  według  grup  odbiorców,  wskazują
Biura branżowe.

4) Cena  wywoławcza  -  cena  wskazana  w  Ogłoszeniu  –  Specyfikacji,  od  której
rozpocznie się licytacja.

5) Koordynator ds. Aukcji Elektronicznych (Koordynator)  - osoba odpowiedzialna
za  prowadzenie  spraw  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  aukcji
elektronicznych,  pracownik  Zespołu  Wsparcia  Sprzedaży  wyznaczony  przez
Kierownika tego Zespołu.

6) Najkorzystniejsza oferta - oferta o najwyższej cenie węgla złożona w danej aukcji
elektronicznej.

7) Oferent - przedsiębiorca  krajowy lub przedsiębiorca  zagraniczny, który ubiega się
o zakup węgla w ramach aukcji  elektronicznej i złożył wniosek o dopuszczenie do
udziału  w  aukcji  elektronicznej  na  sprzedaż  węgla,  spełniający  określone  kryteria
wyznaczone przez PGG S.A.

8) Ogłoszenie - Specyfikacja Węgla przeznaczonego do sprzedaży w trybie aukcji
elektronicznej (dalej specyfikacja) – dokument określający przedmiot aukcji, warunki
udziału, pełniący również funkcję ogłoszenia aukcji elektronicznej.

9) Organizator aukcji - Polska Grupa Górnicza S.A. (dalej PGG S.A.).

10) Portal - portal aukcji niepublicznych LAIN3.

11) Przedpłata  - płatność rozumiana  jako  wpływ  środków  pieniężnych  na wskazany
rachunek  bankowy  PGG  S.A.,  przed  wysyłką/odbiorem  węgla  w wysokości
odpowiadającej  wartości  wysyłanej  partii  węgla,  dokonanej  na  podstawie  faktury
wystawionej przed otrzymaniem całości lub części zapłaty.

12) Aukcyjna Umowa Sprzedaży Węgla – umowa sprzedaży zawarta poprzez złożenie
przez Oferenta najkorzystniejszej oferty w terminie zamknięcia aukcji elektronicznej.
Warunki Umowy określone są w Specyfikacji Węgla przeznaczonego do sprzedaży  
w aukcji elektronicznej.
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13) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, określające w szczególności przedmiot
i  warunki  realizacji  odbioru  węgla,  złożone  w  celu  realizacji  Aukcyjnej  Umowy
Sprzedaży Węgla. 

„(…)§ 3

Zasady przeprowadzania aukcji 

I. Postępowanie kwalifikacyjne:

1. Oferenci,  którzy posiadają  zawartą  umowę  sprzedaży  węgla  z  PGG  S.A.  (inną  niż
umowy zawarte  w wyniku przeprowadzenia aukcji)  mogą brać udział  bez weryfikacji
we wszystkich aukcjach, do których zostali dopuszczeni do udziału.

2. Oferenci,  którzy  nie  posiadają  zawartej  umowy  sprzedaży  węgla  z  PGG  S.A.
zobowiązani  są  do  złożenia  w  wyznaczonym  terminie  określonym  w  Ogłoszeniu   -
Specyfikacji  wymaganych dokumentów  (wymienionych  w  Ogłoszeniu  -  Specyfikacji
Węgla  przeznaczonego  do  sprzedaży  w  Aukcji  Elektronicznej  -  Załącznik  nr  1A)
poprzez przesłanie ww. dokumentów podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji na
adres e-mail aukcje.wegiel@pgg.pl.

3. Po przeprowadzeniu weryfikacji przez Koordynatora ds. Aukcji Elektronicznych, wynik
postępowania kwalifikacyjnego zostanie przesłany Oferentowi drogą elektroniczną.

4. W przypadku pozytywnej weryfikacji  oraz wyrażenia przez Oferenta stosownej zgody
na otrzymywanie powiadomień, Oferent, który założy konto w Portalu zostanie dodany
do bazy powiadomień wysyłanych poprzez Portal.

II. Zasady przeprowadzania aukcji:

1. Zasady ogólne:

1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż węgla, o którym mowa w Ogłoszeniu - Specyfikacji
Węgla  przeznaczonego  do sprzedaży  w Aukcji  Elektronicznej,  w najkorzystniejszych
możliwych do uzyskania cenach rynkowych.

2. Aukcja odbywać się będzie za pośrednictwem Portalu, do którego adres znajduje się na
stronie internetowej PGG S.A.

3. Na stronie internetowej PGG S.A. zamieszczone będą Ogłoszenia o aukcji elektronicznej,
za wyjątkiem aukcji  zamkniętych.

4. Aukcje zamknięte – w aukcjach mogą wziąć udział Oferenci posiadający zawarte umowy
sprzedaży  węgla  z  PGG  S.A.  (według  grup  odbiorców  wskazanych  przez  Biura
branżowe).  Oferenci  otrzymują  systemowe  powiadomienia  o  ogłoszonych  aukcjach,
dopuszcza się inne formy powiadamiania Oferentów.

5. Aukcje otwarte – w aukcjach mogą wziąć udział  Oferenci posiadający aktywne konto
w Portalu, zgłosili w Portalu wniosek o udział do wybranej aukcji, zostali pozytywnie
zweryfikowani  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym,  zostali  dopuszczeni  do  udziału
w  aukcji.  Oferenci  nie  spełniający  wymogów  Ustawy  o  systemie  monitorowania
i kontrolowania jakości paliw nie będą dopuszczeni do udziału w aukcji.
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6. Aukcje  odbywają  się  zgodnie  z  Ogłoszeniem  -  Specyfikacją  Węgla  przeznaczonego
do sprzedaży w Aukcji Elektronicznej oraz Regulaminem Aukcji Elektronicznych.

7. Ogłoszenie - Specyfikacja Węgla przeznaczonego do sprzedaży w Aukcji Elektronicznej
dostępne będzie w Portalu jako dokumenty dotyczące aukcji z chwilą jej opublikowania.

8. Zwycięzcą  aukcji  zostaje  Oferent,  który  w  terminie  zamknięcia  aukcji  złożył
najkorzystniejszą  ofertę.  W przypadku gdy do zawarcia  umowy ze  zwycięzcą  aukcji,
zgodnie  z  regulacjami  wewnętrznymi  Organizatora,  wymagane  jest  uzyskanie
dodatkowych zgód korporacyjnych organów PGG S.A. – umowa ze zwycięzcą aukcji
dochodzi do skutku dopiero po uzyskaniu tych zgód.

9. Złożenie  przez  Oferenta  najkorzystniejszej  oferty  w  terminie  zamknięcia  aukcji  jest
równoznaczne z zawarciem przez tego Oferenta Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Węgla  
z PGG S.A. z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej.

10. Oferent,  który  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  otrzymuje  z  Portalu  systemowe
powiadomienie  o wygraniu  aukcji  i  zawarciu  Aukcyjnej  Umowy  Sprzedaży  Węgla
 z PGG S.A.

11. Organizator  aukcji  zastrzega  sobie  prawo  do  niedopuszczenia  do  udziału  w  aukcji
Oferenta,  który  narusza  którekolwiek  z  postanowień  Ogłoszenia  –  Specyfikacji
i Regulaminu Aukcji Elektronicznych na sprzedaż węgla.

12. Na  stronie  internetowej  PGG  S.A.  zamieszczony  jest  wyciąg  z  Regulaminu  Aukcji
Elektronicznych na sprzedaż węgla.

2. Warunki udziału w aukcji:

1. Udział  w  aukcjach  wymaga  utworzenia  imiennego  konta  użytkownika  w  Portalu.
Po wysłaniu formularza rejestracyjnego dostępnego po wybraniu opcji "Zarejestruj się"
na podany adres e-mail zostaną wysłane informacje dotyczące czynności, jakie należy
wykonać w celu aktywacji konta. 

2. Każdy Oferent może posiadać więcej niż jedno aktywne konto w Portalu. 

3. W razie utraty hasła do logowania i/lub licytacji,  należy skorzystać w Portalu z opcji
„Nie  pamiętam hasła”  podać nazwę użytkownika (login)  oraz  adres  e-mail  wskazany
w trakcie rejestracji, na który zostaną przesłane instrukcje dotyczące zmiany hasła.

4. Oferenci  posiadający  aktywny  dostęp  do  Portalu  Klienta  SPK  logują  się  za  jego
pośrednictwem.

5. W Portalu dostępna jest aukcja testowa (szkoleniowa) służąca do szkolenia w zakresie
przeprowadzenia aukcji. Udział w aukcji szkoleniowej ma charakter jedynie testowy i nie
zobowiązuje do zakupu węgla. 

6. Osoby do kontaktu w sprawie aukcji wskazane są na stronie internetowej PGG S.A.

7. Organizator  aukcji  nie  ponosi  odpowiedzialności  za ujawnienie  przez Oferenta  aukcji
loginu i hasła osobom trzecim.

8. Organizator  aukcji  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niesprawność  sprzętu
komputerowego i oprogramowania po stronie Oferenta.

9. Udział  w  aukcji  na  sprzedaż  węgla  będzie  możliwy  po  akceptacji  przez  Oferenta
Regulaminu Aukcji Elektronicznych na sprzedaż węgla obowiązującego w PGG S.A.  
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10. Potwierdzenie przez  Oferenta  uczestnictwa  w  aukcji  (licytacji)  w  Portalu  jest
równoznaczne z akceptacją zasad przeprowadzania aukcji elektronicznych na sprzedaż
węgla, obowiązujących w PGG  S.A.

11. Specyfikacja aukcji  będzie  każdorazowo  szczegółowo  opisana  w  Ogłoszeniu  -
Specyfikacji Węgla przeznaczonego do sprzedaży w Aukcji Elektronicznej.

12. Dane osobowe Oferenta przetwarzane są w celu:

 utworzenia i utrzymania imiennego konta użytkownika Portalu Aukcji Niepublicznych
PGG S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako
„RODO”);

 wykonania czynności mających na celu zawarcie Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Węgla
i jej realizację, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) „RODO”;

 spełnienia  wymagań  prawnych  w  tym  między  innymi  w  obszarze  podatkowym,
rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 zapewnienia  komunikacji  pomiędzy  stronami  w  tym  przedstawienia  przedmiotu
aukcji, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO.

Obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  oraz  art.  14  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady z dnia 27 kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
osobowych)  (Dz.  Urz.  UE L.2016.119.1  z  dnia  4  maja  2016  roku)  spełniono  na  stronie
internetowej  Polskiej  Grupy  Górniczej  w  zakładce  RODO,  w  załączniku
„Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”.

§ 4
Realizacja odbioru węgla zakupionego  w ramach aukcji 

1. Oferent, który na warunkach niniejszego Regulaminu oraz specyfikacji zawarł  Aukcyjną
Umowę  Sprzedaży  Węgla z  PGG  S.A  jest  zobowiązany,  w  terminie  umożliwiającym
odbiór węgla zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji, do :

a) dokonania  przedpłaty  przed  odbiorem  węgla  w  kwocie  stanowiącej  wartość  brutto
zakupionego  węgla  (łącznie  z  podatkiem  VAT  oraz,  jeżeli  Oferent  nie  złoży
oświadczenia  o  zwolnieniu  z  obowiązku zapłaty  podatku akcyzowego i  nie  wykaże
podstawy  zwolnienia,  łącznie  z  podatkiem  akcyzowym).   Do  wartości  brutto
przekraczającej  15.000  zł  obligatoryjnie  stosuje  się  płatności  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a z ustawy o podatku od towarów.

b) złożenia Zamówienia na odbiór zakupionego węgla (wg wzoru dostępnego na stronie 
www.pgg.pl pod adresem
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 https://sprzedaz.pgg.pl/sprzedaz-wegla/oferta-produktowa/zamowienia bądź przez 
Portal Klienta SPK) przy czym Zamówienie powinno zawierać Oświadczenie o treści:

„ Oświadczamy, że jesteśmy (* skreślić/dopisać odpowiednio):

 Pośredniczącym  podmiotem  węglowym  -  art.  2  ust.  1  pkt.  23a  Ustawy  z  dnia
6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn.zm.).

 Finalnym nabywcą węglowym - art. 2 ust. 1 pkt. 23c ustawy o podatku akcyzowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn.zm.), a nabywane wyroby węglowe przeznaczone
będą do celów opisanych w art.  31a ust.  1  Ustawy,  w szczególności  do  celów
opałowych określonych w art. 31a ust. 1 pkt. 1-8 Ustawy.

 Finalnym nabywcą węglowym - art. 2 ust. 1 pkt. 23c ustawy o podatku akcyzowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 722, z późn.zm.), a nabywane wyroby węglowe przeznaczone
będą do celów opałowych,  nie jesteśmy uprawnieni do korzystania ze zwolnienia z
podatku akcyzowego.”

2. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
a) braku dokonania przez Oferenta przedpłaty na zakup węgla w wyniku zawarcia Au-

kcyjnej Umowy Sprzedaży Węgla,
b) braku wystawienia i przekazania do PGG S.A. Zamówienia przez Oferenta,

PGG S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Węgla
poprzez oświadczenie złożone w terminie 14 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia
oraz  do  naliczenia  Oferentowi  kary  umownej  w wysokości  20%  wartości  netto
wylicytowanego węgla będącego przedmiotem aukcji.

3. Realizacja sprzedaży  węgla  z  aukcji,  zgodnie  z  jej  warunkami,  prowadzona  jest  przez
Biuro  branżowe  w Pionie  Wiceprezesa  ds.  Sprzedaży  realizujące  sprzedaż  węgla  do
kupujących PGG S.A., oraz przez odpowiednią Kopalnię/Oddział PGG S.A., po dokonaniu
przez Oferenta przedpłaty i złożeniu Zamówienia. 

4. W przypadku niedokonania przez Oferenta odbioru węgla w ilości i terminie określonym
w  specyfikacji  aukcji,  Organizator  aukcji  w  uzasadnionych  przypadkach,  na  wniosek
Oferenta,  po  rozpatrzeniu  wniosku,  może  wyznaczyć  dodatkowy  termin  na  dokonanie
odbioru węgla.

5. Niedokonanie przez Oferenta odbioru węgla w ilości i terminie określonym w specyfikacji,
z uwzględnieniem ust. 4 niniejszego paragrafu, może skutkować:

a) naliczeniem  kosztów  składowania  nieodebranego  węgla  w  wysokości  podanej
w „Ogłoszeniu  -  Specyfikacji  Węgla  przeznaczonego  do  sprzedaży  w  Aukcji
Elektronicznej” liczone za okres od dnia następnego po ostatnim dniu terminu odbioru
węgla, wyznaczonego w specyfikacji, z uwzględnieniem ust. 4 niniejszego paragrafu,
do dnia odbioru całości wylicytowanego węgla, nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu
wskazanego  powyżej   terminu  odbioru  węgla  wyznaczonego  w  specyfikacji,  lub
w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

b) naliczeniem kary umownej w wysokości 20% wartości netto nieodebranego węgla.
Uprawienie do naliczenia kary umownej powstaje po bezskutecznym upływie terminu
30  dni  od  ostatniego  dnia  terminu  wyznaczonego  na  dokonanie  odbioru  węgla
w specyfikacji, lub terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.
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6. Zapłata  kar  umownych  i  kosztów składowania,  o  których  mowa w ust.  5  niniejszego
paragrafu, nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia noty/faktury.

7. Nieodebranie węgla, po upływie terminu  określonego w ust. 5b), z zastrzeżeniem ust. 4
powyżej,  uprawnia  Organizatora  aukcji  do  odstąpienia  od  części  niezrealizowanej
Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Węgla  poprzez oświadczenie złożone w terminie 14 dni od
upływu  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  4,  naliczenia  kary  umownej  oraz  sprzedaży
osobom  trzecim  nieodebranego  węgla,  będącego  przedmiotem  aukcji.  Oferentowi  
z powyższego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

§ 5 
Zasady reklamacji

1. Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych określają „Zasady reklamacji”
umieszczone na stronie internetowej Organizatora aukcji (www.pgg.pl).

2. W  przypadkach  nieuregulowanych  „Zasadami  reklamacji”,  o  których  mowa  w  ust.  1
niniejszego  paragrafu,  obowiązują  postanowienia  kodeksu  cywilnego  i  prawa
przewozowego.

§ 6
Pozostałe postanowienia 

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 oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Spory  wynikające  z  realizacji  niniejszego  Regulaminu  będą  rozstrzygane  przez  Sąd
właściwy dla siedziby Organizatora aukcji.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla aukcji ogłoszonych od dnia 15.11.2021 r.
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