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REGULAMIN AUKCJI  ELEKTRONICZNYCH 

organizowanych na Platformie zakupowej LOGINTRADE 

przez  

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. 

 

Akceptacja niniejszego Regulaminu w ramach danego Projektu zakupowego jest 

warunkiem udziału w Aukcji elektronicznej prowadzonej przez Organizatora Aukcji. 

 

Definicje:  

1. Aukcja – dostępna za pośrednictwem protokołu elektronicznego https, w ramach 

internetowej aplikacji aukcyjnej, licytacja elektroniczna organizowana w Systemie 

zakupowym. 

2. Dogrywka – przedłużenie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji. 

3. Oferent – wykonawca korzystający z Platformy Aukcyjnej w celu wzięcia udziału 

w Aukcji. 

4. Oferta – każde kolejne postąpienie dokonywane przez Oferenta w ramach parametrów 

podlegających licytacji podczas Aukcji. 

5. Operator – Kupiec -  osoba upoważniona przez Zamawiającego do prowadzenia aukcji 

internetowej w imieniu ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG 

Sp. z o. o. 

6. Organizator aukcji  – komórka organizacyjna upoważniona do prowadzenia aukcji 

internetowej w imieniu ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG 

Sp. z o. o.  

7. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej – czas Aukcji liczony od momentu 

jej rozpoczęcia do momentu jej zakończenia, bez uwzględnienia czasu przedłużenia 

Aukcji wynikającego z dogrywek. 



 
 

Załącznik Nr 14 

do Regulaminu udzielania zamówień przez  ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. 

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.  

z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Chemiczna 3; 39-400 Tarnobrzeg. 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  

KRS 0000062697; NIP 867-19-93-417; REGON 831220876; BDO 000020719.  

Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN. 

2 

 

8. Projekt zakupowy – przygotowywany i prowadzony przez Zamawiającego proces 

mający na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty zakupów, dostaw, usług lub robót. 

9. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Skok Aukcyjny (postąpienie) – wartość, o którą można zwiększyć lub zmniejszyć 

parametr oferty. 

11. System zakupowy – dostępny za pośrednictwem protokołu elektronicznego https zbiór 

internetowych aplikacji biznesowych, do których prawa posiada Operator i który jest 

przezeń eksploatowany, a do którego Oferent uzyskuje określony dostęp. 

12. Zamawiający – ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.. 
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Przedmiot Regulaminu 

§ 1. 

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są szczegółowe zasady Aukcji dla Projektów 

zakupowych, organizowanej przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w danym 

Projekcie zakupowym.  

Elektroniczny System Aukcyjny 

§ 2. 

Aukcja będzie przeprowadzana z użyciem Systemu zakupowego, którego opis znajduje się na 

Platformie zakupowej LOGINTRADE, pod adresem: 

www.https://zchsiarkopol.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html 

Przedmiot Aukcji 

§ 3. 

Przedmiotem Aukcji elektronicznej jest licytacja wartości każdorazowo określonych 

w Projekcie zakupowym.  

Czas trwania Aukcji 

§ 4. 

Data, godzina rozpoczęcia, Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej, długość 

Dogrywki oraz Skok Aukcyjny (postąpienie) określane są każdorazowo w danym Projekcie 

zakupowym.  

§ 5. Ceny i licytacja 

1. Wartości licytowane na każdej pozycji Aukcji będą każdorazowo określane w danym 

Projekcie zakupowym i będą zgodne z kryteriami oceny ofert, zgodnie z SIWZ;  

2. Informacja o rankingowaniu ofert na Aukcji będzie każdorazowo określona w danym 

Projekcie zakupowym i będzie zgodna z formułą określoną w SIWZ;  

3. Informacja o Skoku Aukcyjnym będzie widoczna na konsoli oferenta;  

4. Dostępna widoczność na konsoli oferenta zostanie każdorazowo określona w danym 

Projekcie zakupowym.  

http://www.https/zchsiarkopol.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
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Zasady składania ofert 

§ 6. 

1. Akceptując niniejszy Regulamin Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: 

1.1. System aukcyjny automatycznie złoży w imieniu Oferenta pierwszą ofertę 

odpowiadającą ofercie złożonej przez Oferenta w Projekcie zakupowym (Aukcja z 

digitalizacją), lub  

1.2. System aukcyjny przyjmie od Oferenta jako pierwszą ofertę, złożoną zgodnie 

z regułą Aukcji, nie wyższą niż ofertę złożoną w Projekcie zakupowym (Aukcji bez 

digitalizacji). 

1.3. Informacja taka znajdzie się w danym Projekcie zakupowym.  

2. Aukcja odbywać się może według reguły: 

2.1. Aukcja Angielska to Aukcja w czasie rzeczywistym, w której potencjalni dostawcy 

składają oferty na materiały lub usługi. Punktem wyjścia jest cena maksymalna, od 

której zaczyna się licytacja, czyli zgłaszanie przez dostawców coraz niższej ceny 

za oferowany towar. Aukcja jest często pochodną wcześniej przeprowadzonego 

Zapytania ofertowego. 

2.2. Aukcja Holenderska to Aukcja w czasie rzeczywistym, w której potencjalni 

dostawcy składają oferty na materiały lub usługi. Punktem wyjścia jest cena 

minimalna, od której zaczyna się licytacja. Jest ona stopniowa zwiększana 

o ustaloną stawkę. Trwa do momentu aż ktoś zdecyduje się na sprzedaż za aktualnie 

prezentowaną cenę. Aukcja jest często pochodną wcześniej przeprowadzonego 

Zapytania ofertowego. 

2.3. Aukcja Japońska to Aukcja w czasie rzeczywistym, w której potencjalni dostawcy 

składają oferty na materiały lub usługi. Punktem wyjścia jest cena maksymalna, od 

której zaczyna się licytacja. Cena jest stopniowa pomniejszana o ustaloną stawkę. 

Dostawcy każdorazowo potwierdzają cenę. Aukcja trwa do momentu, w którym 

cena nie zostanie potwierdzona przez żadnego z dostawców. Aukcja jest często 

pochodną wcześniej przeprowadzonego Zapytania ofertowego.  

3. Reguła, według której będzie przeprowadzona Aukcja, będzie każdorazowo określona 

w danym Projekcie zakupowym. 



 
 

Załącznik Nr 14 

do Regulaminu udzielania zamówień przez  ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. 

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.  

z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Chemiczna 3; 39-400 Tarnobrzeg. 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  

KRS 0000062697; NIP 867-19-93-417; REGON 831220876; BDO 000020719.  

Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN. 

5 

 

4. Parametry oferty ustalone w wyniku Aukcji będą parametrami wiążącymi Oferenta. 

Zostaną one uznane jako parametry do zamówienia, o ile oferta Oferenta zostanie 

wybrana. Strony mogą podjąć dodatkowe negocjacje. Inicjatywa podjęcia negocjacji 

przysługuje wyłącznie Zamawiającemu, zaś Oferent do czasu zakończenia tych 

negocjacji związany jest ofertą podaną przez niego podczas Aukcji. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość podjęcia dodatkowych negocjacji również z innymi 

uczestnikami Aukcji. 

5. W przypadku podjęcia w trakcie trwania Aukcji decyzji o jej wstrzymaniu, Oferent 

zostanie poinformowany za pośrednictwem Systemu zakupowego o dokładnej godzinie 

jej wstrzymania. Czas Aukcji widoczny jest na konsoli ofert. Oferty, które zostaną 

zaakceptowane przez system po wyznaczonym czasie, nie będą uwzględniane.  

Potwierdzenie ofert 

§ 7. 

Ofertą wiążącą Oferenta jest ostatnia przyjęta przez system oferta złożona przez niego podczas 

Aukcji i nie wymaga ona dodatkowych potwierdzeń.  

Odpowiedzialność Operatora 

§ 8. 

1. Oferent przyjmuje do wiadomości, że możliwość dostępu i korzystania z Systemu 

zakupowego uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między 

Oferentem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Oferent i innych, 

na które Operator nie ma wpływu. Operator nie ponosi zatem odpowiedzialności za 

problemy i ograniczenia z tym związane.  

2. W przypadku niedostępności Systemu zakupowego Aukcja zostanie odwołana. 

O wyznaczeniu nowego terminu Aukcji Oferent zostanie powiadomiony drogą 

elektroniczną. Ponowna Aukcja rozpoczyna się od ostatnich ofert przyjętych przez 

System zakupowy przed odwołaniem Aukcji. 

3. W przypadku zgłoszenia problemu technicznego na dwie minuty przed planowanym 

czasem zamknięcia Aukcji lub później, Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak 

możliwości udzielenia pomocy technicznej, o której mowa w § 10. 



 
 

Załącznik Nr 14 

do Regulaminu udzielania zamówień przez  ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. 

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.  

z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Chemiczna 3; 39-400 Tarnobrzeg. 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  

KRS 0000062697; NIP 867-19-93-417; REGON 831220876; BDO 000020719.  

Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN. 

6 

 

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Oferenta, w tym utracone 

korzyści w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora. 

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku faktycznego 

brania udziału w Aukcjach przez inny podmiot niż Oferent, w szczególności, gdy 

korzystanie z Aukcji przez inny podmiot nastąpiło w wyniku utraty lub kradzieży, jak 

również umyślnego lub nieumyślnego przekazania przez Oferenta informacji 

niezbędnych do korzystania z Aukcji osobie trzeciej. Za działania takich osób Oferent 

odpowiada jak za własne.  

Zastrzeżenia Organizatora 

§ 9. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia Projektu zakupowego, 

a także odstąpienia od Aukcji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie 

przysługują żadne roszczenia. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia, powtórzenia, 

wznowienia, zmiany warunków, przesunięcia, wstrzymania lub zakończenia Aukcji 

bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Organizatora. 

3. W przypadku podjęcia decyzji o unieważnieniu lub odstąpieniu od Aukcji Organizator 

powiadomi Oferenta o tym zdarzeniu. 

4. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o przesunięciu lub powtórzeniu 

Aukcji, niniejszy Regulamin oraz parametry Aukcji określone w danym Projekcie 

zakupowym zachowują swoją moc prawną. Organizator w takiej sytuacji poinformuje 

Oferenta o nowej dacie i godzinie Aukcji.  

5. Złożenie przez Oferenta najlepszej oferty w trakcie Aukcji nie jest równoznaczne 

z wyborem jego oferty przez Organizatora i Zamawiającego.  
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Pomoc podczas Aukcji 

§ 10. 

1. Podczas Aukcji oferent może skorzystać z pomocy telefonicznej Operatora pod 

wskazanym numerem. 

2. Operator, może na wniosek oferenta, usunąć jego ofertę będącą oczywistą omyłką tylko 

i wyłącznie w trakcie trwania Aukcji.  

Opłaty 

§ 11. 

Oferent nie ponosi żadnych opłat z tytułu udziału w Aukcji.  

Wymagania techniczne 

§ 12. 

Udział w Aukcji wymaga posiadania zasobów informatycznych spełniających wymagania 

techniczne określone na stronie logowania dostawcy do Systemu zakupowego.  

Postanowienia końcowe 

§ 13. 

Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w Aukcji jest zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu. 


