ceny na rok

2019

CENNIK DETALICZNY
SORTYMENTÓW WĘGLA
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA
obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

www.lw.com.pl

www.bogdanka.eu

OBOWIĄZUJE OD 1 KWIETNIA 2019 ROKU
BEZ AKCYZY

CENNIK
DETALICZNY SORTYMENTÓW WĘGLA:

dla Finalnych Nabywców Węglowych zwolnionych z podatku akcyzowego
oraz Pośredniczących Podmiotów Węglowych
na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. 2018 poz. 1114 z późn. zm.)

Z AKCYZĄ

dla pozostałych Finalnych Nabywców Węglowych
nie korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego
na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. 2018 poz. 1114 z późn. zm.)

KLASA DEKLAROWANA

zł netto/ tona

zł brutto/ tona

zł netto/ tona

zł brutto/ tona

GROSZEK

27 D

480,00

590,40

510,46

627,87

2

MIAŁ MIIA

22 D

390,00

479,70

420,46

517,17

3

MIAŁ MIIA

20 D

340,00

418,20

370,46

455,67

LP

SORTYMENT WĘGLA

1

SPECYFIKACJA SORTYMENTÓW WĘGLA
Proces produkcji i sprzedaży węgla posiada certyfikaty: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007

PARAMETRY WĘGLA:
LP

SORTYMENT WĘGLA

KLASA DEKLAROWANA

Granulacja
[mm]

Wartość opałowa
min - max
Qir [mm]

Zawartość popiołu
min - max
Ar [%]

Zawartość siarki
min - max
Srt [%]

1

GROSZEK

27 D

16,0 ÷ 31,5

26,0 ÷ 28,0

4,0 ÷ 14,0

1,0 ÷ 1,7

2

MIAŁ WĘGLOWY

22 D

1,0 ÷ 20,0

21,0 ÷ 23,0

16,0 ÷ 28,0

1,0 ÷ 1,3

3

MIAŁ WĘGLOWY

20 D

1,0 ÷ 20,0

19,0 ÷ 20,9

22,0 ÷ 28,0

1,0 ÷ 1,3

Powyższe parametry jakościowe oraz pozostałe wyżej niewyspecyfikowane są zgodne z tabelą 3 (sortyment groszek) i tabelą 6 (sortyment miał)
Załącznika do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wymagań Jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. 2018 poz. 1890)

INFORMACJE LOGISTYCZNE
Osoby odbierające węgiel winny okazać dokument tożsamości oraz poniższe wypełnione dokumenty dostępne w formie druków na stornie internetowej
www.lw.com.pl (w serwisie handlowym) dla odpowiednich podmiotów:
▶ Druki pełnomocnictw do odbioru węgla od osoby fizycznej lub podmiotu jednostki.
▶ Druk upoważnienia do odbioru węgla dla Pośredniczącego Podmiotu Węglowego.
▶ Druk zamówienia dla Pośredniczącego Podmiotu Węglowego.
Dopuszczalne formy płatności za zakupiony węgiel: gotówka, przedpłata (numer konta poniżej) lub płatność kartą płatniczą VISA lub MASTER CARD.
Informacje dodatkowe zamieszczone na stronie internetowej www.lw.com.pl w serwisie handlowym:
▶ Karty jakościowe zawierające parametry fizyko-chemiczne oferowanych sortymentów.
▶ Karty charakterystyki oferowanych sortymentów zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn ia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późniejszymi zmianami
- zawierające instrukcje postępowania z wyrobami węglowymi.
▶ Procedura reklamacyjna - wyciąg z Regulaminu Sprzedaży Węgla obowiązującego w LW „Bogdanka” S.A.
▶ Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
Powyższy cennik:
▶ Obejmuje ceny loco Bogdanka (bez kosztów transportu).
▶ Zawiera dane aktualne na dzień jego wydania. LW „Bogdanka” S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w cenniku bez uprzedniego
zawiadomienia.
▶ Obowiązuje od dnia jego publikacji do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika. Dane w nim zawarte podane są wyłącznie w celach
informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Każdorazowo prosimy o potwierdzenie cen oraz produktów na stronie
internetowej lub w Dziale Relacji z Klientami.
LW „Bogdanka” S.A. nie ponosi odpowiedzialności (w tym również kosztów powstałych w wyniku oczekiwania środków transportu na załadunek węgla) za brak wystarczającej, pozwalającej na realizacje zobowiązań kontrahentów, ilości towaru, także w przypadku, gdy dojdzie do zmiany lub anulowania zamówienia. LW „Bogdanka”
S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub długotrwałego braku dostępu sortymentów spełniających parametry jakościowe wynikające z Ustawy o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2018 poz. 427 tj. z późn. zm.) (dalej: Ustawa jakościowa). Kupujący będący
Pośredniczącym Podmiotem Węglowym ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym określoną w art. 34a ust. 1, art. 35a pkt 9) i 10) art. 35c ust. 5 Ustawy jakościowej,
jak również odpowiedzialność odszkodowawczą względem LW „Bogdanka” S.A., związaną z dalszym wprowadzeniem przez niego do obrotu, w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt. 14a) Ustawy jakościowej, węgla zakupionego uprzednio przez niego od LW „Bogdanka” S.A. z przeznaczeniem innym niż określone w art. 1 ust. 2 Ustawy jakościowej.

DANE KONTAKTOWE
Producent/ Podmiot odpowiedzialny:
Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów,
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000004549,
NIP 713-000-57-84, REGON 430309210
Centrala telefoniczna:
tel. (+48) 81 462 51 00, 81 462 51 01, 81 462 53 00, fax (+48) 81 462 51 91

www.lw.com.pl
V19/03/26

www.bogdanka.eu

Obsługa Sprzedaży Węgla
tel. (+48) 81 462 55 80, fax (+48) 81 462 56 37;
e-mail: sprzedazw@lw.com.pl
Automatyczna informacja o aktualnych cenach detalicznych węgla
tel. + 48 81 462 55 83
Nr konta bankowego: mBank SA - 13 1140 1094 0000 5138 3300 1014

