REGULAMIN SPRZEDAŻY WĘGLA
obowiązujący w CZW „Węglozbyt” S.A. w Katowicach
dotyczący realizacji sprzedaży bezpośrednio z kopalń lub zakładów produkcyjnych

DEFINICJE :
Sprzedający –

Centrala Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.

Kupujący

podmiot dokonujący zakupu węgla na podstawie składanych u Sprzedającego zamówień

–

(zamawiający / płatnik)
Dostawca

-

producent węgla

§ 1 OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO
1.

W przypadku, gdy sprzedaż węgla odbywać się będzie bez naliczenia akcyzy, przed rozpoczęciem
współpracy złożenie Sprzedającemu:
a) kserokopii potwierdzenia wydanego przez Naczelnika Urzędu Celnego o przyjęciu powiadomienia
o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy,
lub
b) oświadczenia o tym, że ma prawo do nabywania węgla w zwolnieniu z akcyzy wraz z podaniem tytułu
zwolnienia, podpisanego zgodnie z reprezentacją lub stosownym pełnomocnictwem.

2.

Niezwłoczne informowanie Sprzedającego o:
a) zaprzestaniu lub utracie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot
węglowy oraz o zmianie danych zawartych w pisemnym potwierdzeniu, o którym mowa powyżej
lub
b) utracie prawa do nabywania węgla w zwolnieniu z akcyzy.

3.

W przypadku, gdy Kupujący zwolniony jest z akcyzy, zgodnie z ust. 1 pkt. b niniejszego paragrafu potwierdzanie czytelnym podpisem odbioru wyrobów węglowych na dokumencie dostawy będącym
elementem faktury sprzedaży i zwrócić go niezwłocznie do CZW "Węglozbyt" SA.
Jeżeli podpisany dokument dostawy nie wpłynie do CZW "Węglozbyt" SA to Sprzedający dokona korekty
cen zakupionego węgla podwyższając cenę do ceny netto z akcyzą.
Jeżeli Kupujący nie potwierdzi na dokumencie dostawy odbioru towaru to Sprzedający dokona korekty cen
węgla podwyższając cenę, do ceny netto z akcyzą w zakresie ilości niepotwierdzonej na dokumencie
dostawy.

4.

Powiadamianie Sprzedającego o każdej zmianie swego statusu prawnego w terminie do 7 dni od daty tej
zmiany.
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5.

Informowanie Sprzedającego w formie pisemnej o osobach upoważnionych do składania w imieniu
Kupującego oświadczeń woli oraz innych dokumentów (w tym zamówień) oraz o wszelkich zmianach
w gronie tych osób.
§ 2 OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

1.

Niezwłoczne informowanie Kupującego o zmianie cen sprzedaży węgla.

2.

Informowanie Kupującego o wystąpieniu zdarzeń, które mogą spowodować nie wywiązanie się
Sprzedającego z zobowiązań wynikających z zamówienia, celem ewentualnego uzgodnienia dalszego
sposobu wykonywania zamówienia.
§ 3 CZYNNOŚCI DOSTAWCY WĘGLA

1.

Zamawianie wagonów i załadunek węgla na jego koszt.

2.

Wystawianie przez dostawcę węgla, na jego koszt, dokumentów przewozowych, zgodnych z zamówieniem
Kupującego.

3.

Wysyłanie przez dostawcę węgla pozbawionego zanieczyszczeń.

4.

Na żądanie Kupującego wystawianie przez dostawcę węgla dokumentu poświadczającego jakość partii
węgla.

5.

W przypadku transportu kolejowego, w okresie ujemnych temperatur, stosowanie przez dostawcę węgla
na jego koszt środków zapobiegających przymarzaniu węgla do ścian i podłóg wagonów.
§ 4 WARUNKI DOSTAW

1.

Dostawy węgla realizowane będą w partiach i na warunkach określonych w zamówieniu, przy czym przez
partię rozumie się węgiel tego samego sortymentu, wyceniany według jednakowych parametrów
jakościowych, wysłany z jednej kopalni w jednej przesyłce kolejowej lub w przypadku innego środka
transportu - sumę tonażu w dobie.

2.

Koszt transportu węgla ponosi Kupujący.

3.

Sprzedaż węgla odbywa się na bazie:
a.

FCA wagon stacja nadania lub FCA inny środek transportu podstawiony przez Kupującego na punkt
załadowczy kopalni realizującej wysyłki (INCOTERMS 2010) i nazywana dalej „sprzedażą FCA”,

b.

CPT kolejowa stacja docelowa wskazana przez Kupującego (INCOTERMS 2010), nazywana dalej
„sprzedażą CPT”.

4.

Przy sprzedaży węgla na bazie FCA lub CPT:
a.

ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie, gdy
towar został powierzony przewoźnikowi,

b.

dostawa towaru Kupującemu następuje w momencie przekazania go przewoźnikowi,

c.

koszt rozładunku wagonów, koszt pobytu wagonów w dyspozycji odbiorcy, a także wszelkie inne
koszty, które powstaną na stacji docelowej ponosi Kupujący lub odbiorca węgla.
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5.

Podstawą realizacji wysyłek węgla są numerowane zamówienia, składane oddzielnie na każdą kopalnię
realizującą wysyłki wraz ze wskazaniem miejsca odbioru węgla. Wzór zamówienia umieszczony jest na
stronie internetowej Sprzedającego (www.czw.com.pl).

6.

Sprzedający wydaje węgiel:
a.

przy sprzedaży FCA przewoźnikowi wskazanemu przez Kupującego (na koszt i ryzyko Kupującego),
przy czym:
jeśli Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia nie dokonają zapłaty za przewóz węgla
i kosztami tymi zostanie obciążony Sprzedający, powyższe koszty transportu oraz ewentualne
naliczone kary obciążą Kupującego,
w przypadku transportu samochodowego wydanie węgla przewoźnikowi następuje na
podstawie upoważnienia;

b.

przy sprzedaży CPT przewoźnikowi wskazanemu przez Sprzedającego do wykonania przewozu węgla
do stacji docelowej wskazanej przez Kupującego.

7.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do realizacji zamówień składanych przez Kupującego
na dostawy węgla:
a.

do odbiorców, z którymi Sprzedający lub dostawca węgla zawarł umowę sprzedaży węgla,

b.

jeżeli Kupujący nie zamieścił w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych lub wypełnił je
w sposób uniemożliwiający prawidłowe wykonanie,

c.

w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących brakiem możliwości realizacji składanych zamówień,
w tym braku możliwości realizacji dostaw od wskazanego w zamówieniu dostawcy / kopalni.

8.

O odmowie przyjęcia do realizacji zamówienia Sprzedający powiadomi Kupującego.

9.

W przypadku transportu samochodowego na bazie FCA obowiązkiem Kupującego jest realizowanie
przewozu węgla tylko pojazdem lub zespołem pojazdów, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez
ładunku są mniejsze od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi. W przypadku stwierdzenia przez
Inspektorat Transportu Drogowego, że pojazd Kupującego przekracza dopuszczalną masę całkowitą,
naciski osi, wymiary lub przejazd pojazdu odbywa się bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu
drogowym, wówczas naliczone kary z tego tytułu obciążają wyłącznie Kupującego.

10. Jeżeli Sprzedający poniesie jakąkolwiek szkodę z tytułu naruszenia przez Kupujacego obowiązków
przedstawionych w ust. 9 niniejszego paragrafu, to obowiązek naprawienia tej szkody obciążać będzie
Kupującego (zgodnie z art. 391 k.c.).
§ 5 CENY
1.

Sprzedaż węgla odbywa się wg cen obowiązujących u Sprzedającego w dniu sprzedaży.

2.

W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, skutkującego naliczeniem Sprzedającemu
podatku akcyzowego, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w kwocie stanowiącej
równowartość zapłaconego podatku akcyzowego wraz z odsetkami ustawowymi.
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§ 6 FAKTURY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Sprzedający wystawia faktury zaliczkowe na wartość dokonanej przedpłaty na poczet zakupu węgla,
faktury sprzedaży na każdą partię węgla wydaną Kupującemu oraz faktury rozliczające na niewykorzystane
przedpłaty, zachowując wymogi stosownych zapisów ustawowych.

2.

Faktura sprzedaży zawiera informacje o sortymencie węgla, parametrach jakościowych, cenie węgla
odpowiadającej tym parametrom, tonażu i wartości dostawy, nazwie Kopalni wysyłającej węgiel.

3.

Do wartości węgla wyliczonej z tonażu i ceny węgla podanej na fakturze Sprzedający doliczy podatek od
towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w okresie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy
Kupujący nie złoży Sprzedającemu oświadczeń, o których mowa w § 1 pkt. 1, Sprzedający doliczy podatek
akcyzowy według stawki obowiązującej w okresie realizacji zamówienia.

4.

5.

Przed dokonaniem przedpłaty na zakup węgla, Strony uzgadniają:
a.

termin dokonania przedpłaty,

b.

wysokość przedpłaty,

c.

planowany termin wysyłki bądź odbioru węgla.

Dokonanie przedpłaty bez powyższych uzgodnień, zwalnia Sprzedającego z obowiązku wydania węgla
w terminie żądanym przez Kupującego, bez obowiązku odszkodowawczego.

6.

Przedpłata powinna zostać potwierdzona przez bank Sprzedającego przed planowaną wysyłką węgla.

7.

Za datę dokonania przedpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Sprzedającego.

8.

Faktury korygujące dotyczące zwrotu niewykorzystanej przedpłaty będą wystawiane w okresach rocznych
bądź niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego pisma o zwrocie niewykorzystanej przedpłaty.

9.

Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu niewykorzystanych przedpłat na rachunek bankowy wskazany
przez Kupującego.

10. W przypadku nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez Kupującego, Sprzedającemu
przysługują odsetki za zwłokę w wysokości określonej Ustawą z dnia 08.03.2013r. „O terminach zapłaty
w transakcjach handlowych” (Dz.U.2013.403 z dnia 28.03.2013r.) wraz z późniejszymi zmianami.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłek węgla do czasu uregulowania zaległych
płatności (bez obowiązku odszkodowawczego). Wstrzymanie dostaw winno być poprzedzone pisemnym
wezwaniem Kupującego do uregulowania przeterminowanej należności w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.
§ 7 ZASADY REKLAMACJI
1.

Tryb zgłaszania i załatwiania reklamacji jakościowych i ilościowych określają „Zasady reklamacji”
umieszczone na stronie internetowej Sprzedającego (www.czw.com.pl).

2.

W przypadkach nie uregulowanych „Zasadami reklamacji”, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu,
obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego, prawa przewozowego.
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§ 8 SIŁA WYŻSZA
1.

Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,
uniemożliwiające wykonanie zamówienia lub umowy w części lub całości, na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły
wyższej są w szczególności:

2.

a.

klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, katastrofy górnicze, itp.,

b.

akty władzy państwowej np. zakazy lub nakazy administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

c.

strajki,

d.

poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,

e.

zmiany charakterystyk jakościowych węgla w pokładach eksploatowanych w kopalniach.

Pod rygorem utraty prawa do powołania się na działanie siły wyższej Strona nią dotknięta zobowiązuje się
do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę
wyższą, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla zamówienia lub Umowy. Dopóki takie
zawiadomienie nie zostanie przekazane drugiej Stronie, żadna ze Stron nie będzie usprawiedliwiona
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

3.

Przypadki siły wyższej, należycie udokumentowane przez Stronę której dotyczą, pozbawiają drugą Stronę
– tak długo jak te przypadki i ich skutki trwają - prawa do żądania wykonania zamówienia lub Umowy w
zakresie objętym skutkami działania siły wyższej.

4.

Jeżeli wystąpienie siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z zamówienia lub Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

5.

Jeżeli wystąpienie siły wyższej trwa dłużej niż siedem dni, Strony są zwolnione z obowiązków wynikających
zamówienia lub Umowy w części proporcjonalnej do czasu trwania siły wyższej bądź jej następstw.

6.

Po ustaniu okoliczności siły wyższej, z tytułu której Stronie przysługuje ochrona na podstawie niniejszego
paragrafu, Strona dotknięta jej działaniem natychmiast poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę oraz
podejmie należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zamówienia lub Umowy. Strony
przeanalizują też możliwości i warunki wykonania zamówienia lub Umowy w zakresie świadczeń zaległych
w wyniku działania tej siły wyższej bądź odstąpią od zamówienia lub Umowy w części dotyczącej tych
świadczeń.
§ 9 ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory wynikłe w trakcie realizacji zamówień, których Strony nie zdołają rozwiązać w drodze porozumienia,
rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych
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osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia
informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz.U. 2004.100.1024).
2.

Strony oświadczają, że dane osobowe Stron zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu
zamówienia lub Umowy.

§ 11 OŚWIADCZENIA STRON
1.

Strony zobowiązują się do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z obrotem wyrobami
węglowymi wynikającymi z zapisów Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6.12.2008 r. (Dz.U. 2011 nr 108
z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą i przepisów wykonawczych.

2.

Strony zobowiązują się współpracować ze sobą, dokładając należytej staranności w przestrzeganiu
szczegółów

techniczno-organizacyjnych

i

proceduralnych,

warunków

handlowych

określonych

w zamówieniach oraz w zapisach Ustawy.
3.

Kupujący ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za niedochowanie z własnej winy obowiązków
wynikających z niniejszej Regulaminu, Ustawy oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

4.

Sprzedający oświadcza, że:
a. posiada pisemne powiadomienie Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach o zamiarze prowadzenia
działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy z dnia 21.11.2011 r.,
b. posiada pisemne potwierdzenie, wydane w dniu 28.11.2011 r. przez Naczelnika Urzędu Celnego
w Katowicach o przyjęciu powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako
pośredniczący podmiot węglowy,
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa
przewozowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
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