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Dział I PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I Definicje i przedmiot regulacji
Art. 1
1. W niniejszym Regulaminie zastosowanie mają następujące definicje:
Aukcja

dostępna

za

elektronicznego
aplikacji

https,

w

aukcyjnej,

organizowana
[wpisać

pośrednictwem
licytacja

na

nazwę

ramach

protokołu
internetowej
elektroniczna

______________________

systemu

aukcyjnego]

w

celu

wyłonienia Wykonawcy
Dogrywka

mechanizm,

który

powoduje

przedłużenie

Podstawowego Czasu Trwania Aukcji
Krok Aukcyjny (postąpienie)

minimalna różnica wartości

pomiędzy kolejnymi

Ofertami wartość, o którą można zwiększyć lub
zmniejszyć parametr Oferty
Licytacja elektroniczna

tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą
formularza umieszczonego na stronie internetowej
Organizatora,
niezbędnych
połączenia
kolejne

umożliwiającego
danych

z

tą

w

stroną,

korzystniejsze

trybie

wprowadzenie
bezpośredniego

Wykonawcy
Oferty

składają

(podlegające

automatycznej klasyfikacji
Oferent

Wykonawca korzystający z __________________
[wpisać

nazwę

systemu

aukcyjnego]

w

celu

wzięcia udziału w Aukcji/Licytacji elektronicznej
Oferta

każde kolejne elektroniczne oświadczenie woli w
czasie

trwania

Aukcji/Licytacji

elektronicznej

postąpienie dokonywane przez Oferenta w ramach
parametrów

podlegających

licytacji

podczas

inny

podmiot

Aukcji/Licytacji elektronicznej
Operator Aukcji Elektronicznej

ENERGA-OPERATOR

SA

prowadzący

elektroniczną

aukcję

lub

na

zlecenie

ENERGA-OPERATOR SA
Organizator

ENERGA-OPERATOR SA
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Platforma aukcyjna [wpisać

dostępny

za

nazwę systemu zakupowego]

elektronicznego https zbiór internetowych aplikacji
biznesowych,
Organizator

pośrednictwem
do

i

których
który

protokołu

prawa

jest

posiada

przez

niego

eksploatowany, a do którego Oferent/Organizator
uzyskuje określony dostęp w celu przeprowadzenia
Aukcji/Licytacji elektronicznej
Podstawowy Czas Trwania

czas liczony od momentu rozpoczęcia do momentu

Aukcji Elektronicznej/Licytacji

zakończenia,

elektronicznej

przedłużającego postępowanie w wyniku dogrywek

Wartość wywoławcza

cena złożonej oferty lub wartość ustalona przez
Organizatora

bez

od

uwzględnienia

której

czasu

rozpoczyna

się

Aukcja/Licytacja elektroniczna
Ustawa

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223
poz. 1655 ze zm.)

Zamawiający

ENERGA-OPERATOR SA

Zarząd

Zarząd ENERGA-OPERATOR SA

2. W przypadku pojęć niezdefiniowanych powyżej, zastosowanie wprost mają definicje
określone w odpowiednich obowiązujących przepisach prawnych.
Art. 2
1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady Aukcji/Licytacji elektronicznej w
przedmiocie:

[Tytuł

postępowania

]-

Postępowanie

nr:

[Numer

postępowania].
2. Regulamin zawiera zasady postępowania, oświadczenia i zobowiązania Oferenta
kierowane do Organizatora i Operatora Aukcji/Licytacji elektronicznej.
3. W

przypadku

elektronicznej,

udzielania
oraz

w

zamówienia

trybie

Licytacji

publicznego

z

elektronicznej

zastosowaniem
stosuje

się

aukcji

dodatkowo

odpowiednie przepisy Ustawy.
4. W przypadku udzielenia zamówienia niepublicznego w trybie Licytacji elektronicznej
lub zastosowania aukcji elektronicznej, stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu
udzielania zamówień w ENERGA-Operator SA.
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Rozdział II Zasady postępowania
Art. 3
1. Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w Aukcji/Licytacji elektronicznej dla
postępowań niepublicznych jest przesłanie faksem kopii podpisanego Regulaminu
najpóźniej do dnia _____________ [dokładna data i godzina terminu przesłania
podpisanego Regulaminu] na następujący numer _______________[numer faksu].
Dopuszcza się przesłanie podpisanego zeskanowanego Regulaminu na następujący
adres email: ________________________[adres e-mail].
2. Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w Aukcji /Licytacji elektronicznej dla
postępowań publicznych jest dostarczenie podpisanego Regulaminu najpóźniej do
dnia ________________[dokładna data i godzina terminu dostarczenia podpisanego
Regulaminu].
3. Niniejszy Regulamin powinien zostać podpisany przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Oferenta.
4. Oferenci logują się do systemu aukcyjnego za pomocą indywidualnego hasła i loginu
przesłanego drogą elektroniczną.
5. Oferenci otrzymają opis i instrukcję obsługi systemu aukcyjnego wraz z wymaganiami
technicznymi.
6. Oferenci składają Oferty zgodnie z zasadami opisanymi w art. 7 oraz art. 10.
7. Aukcja/licytacja elektroniczna właściwa może zostać poprzedzona przeprowadzeniem
Aukcji/Licytacji elektronicznej testowej w celu przeszkolenia Oferentów biorących
udział w Aukcji/ Licytacji elektronicznej.
8. O terminie i zasadach Aukcji/Licytacji elektronicznej testowej Oferenci zostaną
poinformowani drogą elektroniczną.
9. Podczas trwania Aukcji/ Licytacji elektronicznej właściwej Oferenci mogą kontaktować
się

z

Organizatorem/Operatorem

elektroniczną

[e-mail:

telefonicznie

__________________]

[nr
lub

tel.:
za

________
pomocą

],

drogą

komunikatora

dostępnego w systemie aukcyjnym.
10. Po zakończeniu Aukcji/Licytacji elektronicznej Oferenci przesyłają potwierdzenia ofert
zgodnie z zasadami opisanymi w art. 11.
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Rozdział III Operator
Art. 4
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia związane z
możliwością

dostępu

i

korzystaniem

z

__________________[nazwa

systemu

aukcyjnego], gdyż zależą one od dostępności i jakości połączeń transmisji danych
między Oferentem a dostawcą usług transmisji danych, , na które Operator nie ma
wpływu.
2. Za problem techniczny ____________________ [nazwa systemu aukcyjnego] po
stronie Operatora uznaje się sytuację, w której przynajmniej 60 procent Oferentów
podczas Aukcji/Licytacji elektronicznej zgłasza brak połączenia z Systemem. Fakt
zaistnienia problemu technicznego potwierdza Data Center, w którym znajduje się
System.
3. Gdy problem techniczny nie leży po stronie Operatora i dotyczy mniej niż 3 Oferentów
na przeprowadzanej Aukcji/ Licytacji elektronicznej udostępnia się usługę składania
ofert telefonicznie.

Rozdział IV Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora
Art. 5
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, powtórzenia, zamknięcia lub
unieważnienia procesu wyboru Wykonawcy. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują
żadne roszczenia wobec Organizatora. W przypadku konieczności odstąpienia od
Aukcji dogrywkowej dla postępowań prowadzonych w trybach publicznych lub trybie
licytacji elektronicznej stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.
2. W przypadku podjęcia decyzji o unieważnieniu lub odstąpieniu od Aukcji/Licytacji
elektronicznej Organizator za pośrednictwem Operatora powiadomi Oferentów o tym
zdarzeniu.
3. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o przesunięciu lub powtórzeniu
Aukcji/Licytacji

elektronicznej,

niniejszy

Regulamin

zachowuje

moc

prawną.

Organizator w takiej sytuacji poinformuje Oferenta o nowej dacie i godzinie
Aukcji/Licytacji elektronicznej. Terminy ważności oraz potwierdzenia ofert ulegną
opóźnieniu równemu przesunięciu Aukcji/Licytacji elektronicznej.
4. W przypadku
elektronicznej

podjęcia

przez

Organizatora

w

trakcie trwania Aukcji//Licytacji

decyzji o jej wstrzymaniu, Operator informuje Oferentów za

pośrednictwem komunikatora, o dokładnej godzinie jej wstrzymania wg czasu
________________[nazwa systemu aukcyjnego].
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5. Złożenie

przez

Oferenta

najlepszej

Oferty

w

trakcie

Aukcji

dla

postępowań

niepubliczych nie jest równoznaczne z wyborem jego Oferty przez Organizatora.
6. Parametry Oferty ustalone w wyniku Aukcji, o której mowa w pkt 5 będą wartościami
ostatecznymi, chyba że Strony podejmą dodatkowe negocjacje. Inicjatywa podjęcia
negocjacji przysługuje wyłącznie Organizatorowi, zaś Oferent zobowiązany jest do
utrzymania co najmniej tak korzystnych wartości jak zaoferowane na Aukcji. Wartości
te podczas ewentualnych negocjacji mogą ulec jedynie obniżeniu.
7. W przypadku zgłoszenia problemu technicznego na minutę przed planowanym czasem
zamknięcia Aukcji/Licytacji elektronicznej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za brak możliwości udzielenia pomocy technicznej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Oferenta, w tym
utracone korzyści w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku
faktycznego udziału w Aukcjach/Licytacjach elektronicznych przez inny podmiot niż
Oferent, w szczególności, gdy korzystanie z Aukcji/Licytacji elektronicznej przez inny
podmiot nastąpiło w wyniku utraty lub kradzieży, jak również umyślnego lub
nieumyślnego przekazania przez Oferenta informacji niezbędnych do korzystania z
Aukcji/Licytacji elektronicznej osobie trzeciej. Za działania takich osób Oferent
odpowiada jak za działania własne.

Rozdział V System aukcyjny

Art. 6
Wydarzenia

aukcyjne/Licytacja

elektroniczna

będą

przeprowadzone

z

użyciem

________________________ [nazwa systemu aukcyjnego].

Rozdział VI Zasady składania ofert
Art. 7
1.

Podpisując Regulamin udziału w Aukcji/Licytacji Oferent przyjmuje do wiadomości i
akceptuje, że system aukcyjny automatycznie złoży w imieniu Oferenta pierwszą
Ofertę

cenową,

wcześniejszym

odpowiadającą
etapie

cenom

postępowania

zaoferowanym
[lub]

na

przez

początku

Oferenta

na

Aukcji//Licytacji

elektronicznej, w miejscu do składania Ofert, widoczne będą ceny wywoławcze, które
nie będą złożone automatycznie przez system.

Regulamin aukcji/licytacji elektronicznych

6

2.

Aby wziąć udział w Aukcji/Licytacji elektronicznej

Oferent zobowiązany jest do

zatwierdzenia przynajmniej cen wywoławczych.
3.

Operator za zgodą Organizatora, może na wniosek Oferenta usunąć jego ofertę
będącą oczywistą omyłką tylko i wyłącznie w trakcie trwania Aukcji/Licytacji
elektronicznej.

Dział II PRZEPISY SZCZEGÓLNE
Rozdział I Przedmiot aukcji/Licytacji elektronicznej
Art. 8
Przedmiotem Aukcji/Licytacji elektronicznej jest_______________________ [wpisać
przedmiot], zgodnie z specyfikacją SIWZ/WZ przedstawioną przez Organizatora.

Rozdział I Czas trwania aukcji/Licytacji elektronicznej
Art. 9
1. Aukcja//Licytacja elektroniczna odbędzie się dn.:______________________ [wpisać
dokładną datę i godzinę rozpoczęcia aukcji].
2. Podstawowy czas trwania Aukcji/Licytacji elektronicznej to ____________[np. 30
minut].
3. Podstawowy czas trwania może zostać wydłużony o dogrywki.
4. Dogrywka ma miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania Aukcji//Licytacji
elektronicznej

zostanie złożona nowa Oferta. zostanie złożenie takowej Oferty

każdorazowo przedłuża czas trwania Aukcji/Licytacji elektronicznej o 5 minut plus
sekundy brakujące do pełnej minuty.

Rozdział II Ceny i Aukcja/Licytacja
[Szczegółowy opis sposobu przebiegu Aukcji/Licytacji – w zależności od formatu Aukcji/
Licytacji i przyjętej strategii]

Art. 10
1. Do pozycji Aukcji/Licytacji elektronicznej

przypisany jest minimalny krok aukcyjny

(postąpienia).
2. Minimalny krok postąpienia wynosi _________________
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3. System ustala miejsce w rankingu w kolejności: cena złożona dla licytowanej pozycji,
czas złożenia Oferty.
4. Dostępna widoczność na konsoli Ofert: [przykładowe opcje w zależności od przyjętej
strategii aukcji i możliwości systemu aukcyjnego]:
a) wartość Oferty prowadzącej;
b) pozycja w rankingu własnej Oferty;
c) wskaźnik prowadzenia na Aukcji/Licytacji elektronicznej.
5. Aukcja dogrywkowa odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji dynamicznej,
co oznacza, że każda następna Oferta składana przez Oferenta zostanie przyjęta tylko
wówczas, gdy będzie miała wartość niższą od poprzedniej Oferty złożonej przez tego
Oferenta [lub] Aukcja odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji angielskiej,
co oznacza, że każda następna Oferta składana przez Oferenta zostanie przyjęta tylko
wówczas, gdy będzie miała wartość niższą od Oferty prowadzącej.

Rozdział III Potwierdzenie ofert
Art. 11
1. Potwierdzenie ostatniej Oferty cenowej złożonej na Aukcji/Licytacji elektronicznej
zostanie wysłane automatycznie na konto systemowe Oferenta [lub] Potwierdzenie
ostatniej

Oferty

Aukcji/Licytacji

cenowej

zostanie

elektronicznej

przesłane

bezpośrednio

Oferentom
po

przez

zakończeniu

Organizatora
Aukcji/Licytacji

elektronicznej.
2. Oferent . zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymanej wiadomości z ostatnią Ofertą
cenową złożoną na Aukcji/Licytacji elektronicznej, przesyłając ją w dniu zakończenia
Aukcji/Licytacji elektronicznej faksem na numer [numer faksu] Dopuszcza się
przesłanie zeskanowanego potwierdzenia na następujący adres e-mail: [adres email].
3. Potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 2 wymaga podpisu osoby lub osób
upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
4. Bezpośrednio po zakończeniu Licytacji elektronicznej, Zamawiający podaje, pod
ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym: nazwę (firmę) oraz
adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Rozdział IV Pomoc podczas aukcji/Licytacji elektronicznej
Podczas Aukcji/Licytacji elektronicznej Oferent może skorzystać z pomocy technicznej w
czasie trwania Aukcji/Licytacji elektronicznej pod numerem telefonu: [numery telefonów]
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OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I ZAAKCEPTOWANIU REGULAMINU
AUKCJI/ LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
My niżej podpisani, oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszym Regulaminem oraz
warunkami udziału w Aukcji Elektronicznej/Licytacji elektronicznej w przedmiocie:
_______________________________________________________
[należy wpisać nazwę aukcji/licytacji elektronicznej]
Pełne dane firmy (Oferenta):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis i pieczęć osoby
upoważnionej do reprezentowania Oferenta.

Data, miejsce
i pieczęć firmowa

...............................................................

..................................................

Kopię Regulaminu po podpisaniu oraz parafowaniu każdej ze stron należy wysłać za
pośrednictwem faksu na następujący numer [podać numer faksu]. Dopuszcza się przesłanie
podpisanego zeskanowanego Regulaminu na następujący adres email [podać adres e-mai]
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