REGULAMIN
aukcji elektronicznej realizowanej na Platformie Zakupowej ORLEN

Regulamin podlega akceptacji elektronicznej poprzez zaznaczenie w „Portalu dostawcy – moje
aukcje” opcji „Zaakceptuj regulamin aukcji”. Brak powyższej akceptacji Regulaminu uniemożliwia
wzięcie udziału w Aukcji.

Definicje:
1. Aukcja – licytacja elektroniczna organizowana na Platformie Aukcyjnej ORLEN, prowadząca do
wyłonienia najlepszej ze złożonych przez Oferentów Ofert, według wcześniej ustalonych przez
Organizatora kryteriów;
2. Czat – dostępny na Konsoli każdego Oferenta panel bezpośredniej komunikacji tekstowej z
Organizatorem, pozwalający na prowadzenie komunikacji Organizatora ze wszystkimi lub
wybranymi Oferentami. Poprzez Czat Oferenci mogą komunikować się tylko z Organizatorem.
3. Dogrywka – mechanizm, który powoduje przedłużenie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji;
4. Krok Aukcyjny – wartość pieniężna lub inna, o którą można zwiększyć lub zmniejszyć Ofertę;
5. Konsola – interfejs dla Oferentów zawierający zestaw informacji wynikający z konfiguracji Aukcji.
Poprzez Konsolę Oferent może składać Oferty, komunikować się z Organizatorem oraz
monitorować swoja pozycję na Aukcji.
6. Ogłoszenie – komunikat zamieszczony na Platformie Zakupowej ORLEN przed każdą Aukcją,
precyzujący warunki Aukcji i składanych Ofert i podlegający takiej samej akceptacji jak Regulamin.
Ogłoszenie wraz z Regulaminem łącznie stanowią podstawę przeprowadzenia danej Aukcji.
7. Oferent – potencjalny dostawca/odbiorca towarów lub usług, zarejestrowany na Platformie
Zakupowej ORLEN i biorący udział w Aukcji;
8. Oferta – oświadczenie Oferenta zawierające parametr lub parametry podlegające licytacji podczas
Aukcji;
9. Organizator – spółka lub grupa kilku spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A. zainteresowanych
zakupem/sprzedażą towarów lub usług, organizujących i przeprowadzających Aukcję
10. Platforma Zakupowa ORLEN – zbiór internetowych aplikacji biznesowych dostępny dla
zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem protokołu elektronicznego https, używany przez
Organizatora w celu przeprowadzenia procesu wyboru dostawców/odbiorców, z którymi zostaną
zawarte umowy na dostawę/odbiór towarów lub usług;
11. Platforma Aukcyjna ORLEN – (dalej jako System) dostępna na Platformie Zakupowej ORLEN za
pośrednictwem protokołu elektronicznego https internetowa aplikacja aukcyjna, do której prawa
posiada Organizator i która jest przezeń eksploatowana, a do której Oferent uzyskuje dostęp;
12. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej – czas Aukcji liczony od momentu jej
rozpoczęcia do momentu jej zakończenia, bez uwzględnienia czasu przedłużenia Aukcji
wynikającego z dogrywek;
13. Regulamin - niniejszy Regulamin Aukcji elektronicznej realizowanej na Platformie Zakupowej
ORLEN

§ 1.

Przedmiot Regulaminu

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie szczegółowych zasad Aukcji i jej przebiegu.
2. Regulamin ponadto zawiera oświadczenia i zobowiązania Oferenta kierowane do Organizatora.
3. Regulamin wraz z Ogłoszeniem podlega akceptacji przez Oferentów przed każdą Aukcją,
niezależnie od ich zaakceptowania przy Aukcjach wcześniejszych.
4. Oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmie go bez zastrzeżeń. W przeciwnym
razie nie będzie brał udziału w Aukcji.
5. Oferent zapewnia, że Oferty i inne oświadczenia w ramach Aukcji będzie składała w jego imieniu
osoba posiadająca odpowiednie pełnomocnictwa.
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§ 2.

Zasady Aukcji

1. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że planowana Aukcja odbywa się w ramach
procesu zakupowego/sprzedażowego prowadzonego przez Organizatora i stanowi jeden z etapów
negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące
1
5
oferty w rozumieniu art. 66 oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 70 - 70 k.c.
2. W związku z powyższym złożona w trakcie Aukcji Oferta zachowuje ważność, a Oferent jest nią
związany, również po jej zakończeniu do dnia związania Ofertą, wskazanego w Ogłoszeniu.
3. Organizator może zastosować następujące rodzaje Aukcji:
• według reguły angielskiej aukcji zniżkowej/zwyżkowej, oznacza to, że każda następna Oferta
składana przez danego Oferenta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała wartość
niższą/wyższą od wartości Oferty aktualnie prowadzącej na aukcji,
• według reguły dynamicznej aukcji zniżkowej/zwyżkowej, oznacza to, że każda następna
Oferta składana przez danego Oferenta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie miała
wartość niższą/wyższą od wartości Oferty uprzednio złożonej przez tego Oferenta.
• według reguły japońskiej – Organizator ustala wartości minimalne i maksymalne dla
parametru licytowanego. Licytacja odbywa się w poszczególnych przedziałach czasowych. W
kolejnych przedziałach czasowych system proponuje kolejne wartości parametru
licytowanego, w oparciu o skonfigurowany przez Organizatora krok. Każda następna wartość
parametru licytowanego jest coraz bardziej korzystna dla Organizatora aukcji. Zwycięzcą
aukcji zostaje ten, kto zaoferuje najbardziej korzystną dla Organizatora wartość parametru.
• Według reguły holenderskiej - Organizator ustala wartości minimalne i maksymalne dla
parametru licytowanego. Licytacja odbywa się w poszczególnych przedziałach czasowych. W
kolejnych przedziałach czasowych system proponuje kolejne wartości parametru
licytowanego, w oparciu o skonfigurowany przez Organizatora krok. Każda następna wartość
parametru licytowanego jest coraz bardziej korzystna dla Oferentów. Zwycięzcą aukcji zostaje
ten, kto złoży pierwszą Ofertę.
4. Rodzaj stosowanej Aukcji i wszystkie jej warunki będą określone przez Organizatora w
Ogłoszeniu, podanym do wiadomości Oferentów najpóźniej na dzień przed Aukcją. Ogłoszenie
może zawierać:
a. cel zastosowania Aukcji (np. wyłonienie krótkiej listy oferentów, wybór preferowanego oferenta
do ostatecznych negocjacji, finalny wybór dostawcy)
b. przedmiot Aukcji, czyli określenie i opis planowanego zakupu/sprzedaży towaru lub usługi
wraz z terminem realizacji,
c. licytowany parametr Oferty, a jeżeli będzie nim cena to wskazanie również waluty,
d. cenę wywoławczą/wyjściową wartość licytowanego parametru Oferty,
e. sposób prezentacji wartości Ofert,
f. kryteria oceny Ofert, w tym zasady przeliczania parametrów Oferty na punkty o ile będą one
stosowane,
g. krok aukcyjny,
h. termin i godzinę rozpoczęcia oraz termin i godzinę zamknięcia Aukcji,
i. podstawowy czas trwania Aukcji,
j. określenie ilości minut do zakończenia Aukcji umożliwiających uruchomienie Dogrywki w
przypadku złożenia w tym określonym czasie nowej Oferty,
k. określenie czasu o jaki Aukcja zostanie przedłużona,
l. określenie maksymalnej liczby Dogrywek,
m. termin związania Ofertą.
5. W trakcie trwania Aukcji Oferent będzie informowany, jaką pozycję w rankingu zajmuje jego
ostatnia Oferta lub jakie miejsce zajmuje sumaryczna Oferta danego Oferenta – dostępność opcji
zależy od modelu aukcji wybranego przez Organizatora.
6. Organizator w przypadku Aukcji wielopozycyjnej może dopuścić możliwość składania Ofert na
wybrane przez Oferenta pozycje.
7. Stosowane podczas Aukcji ceny podawane w Ofertach są cenami netto, bez właściwego podatku
VAT.
8. Oferent nie ponosi żadnych opłat z tytułu udziału w Aukcji.
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9. Oferent nie ponosi żadnych opłat z tytułu uzyskania porad i wyjaśnień od Organizatora
dotyczących działania Platformy Aukcyjnej ORLEN a także za udział w szkoleniach on-line oraz
aukcjach szkoleniowych.

§ 3.
1.

2.

3.

Platforma Aukcyjna ORLEN

Aukcja będzie przeprowadzona z użyciem Platformy Aukcyjnej ORLEN, której opis znajduje się
na Platformie Zakupowej ORLEN – Regulacje i procedury procesu zakupowego – Instrukcja
Moduł Aukcji Oferent.
Przystępując do Aukcji, dla zapewnienia prawidłowego jej przebiegu, w tym eliminacji ryzyka
pomyłek, Oferent powinien zapoznać się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi planowanego
przebiegu Aukcji i obsługą narzędzi informatycznych, służących do składania Ofert. W
szczególności Oferent powinien zapoznać się z udostępnionymi mu w trakcie przygotowania
Aukcji instrukcjami, podręcznikami, a także – o ile jest ona organizowana – wziąć udział w aukcji
szkoleniowej.
Konsola umożliwia Oferentowi podgląd następujących informacji – o ile Organizator udostępni
takie opcje - w trakcie Aukcji:
a. pozycja (miejsce w rankingu) Oferty;
b. wskaźnik Oferty prowadzącej na aukcji (żółty młotek);
c. wartość własnej Oferty;
d. sygnalizacja nowej oraz najlepszej Oferty złożonej na Aukcji;
e. wartość Oferty prowadzącej na Aukcji.

4.
5.

6.

W trakcie Aukcji wielopozycyjnych Oferent będzie widział na Konsoli jedynie te pozycje, w których
składa Oferty.
Z Platformy Aukcyjnej ORLEN korzystać mogą jedynie Oferenci w celach związanych z ich
działalnością gospodarczą. Akceptując Regulamin Platformy Aukcyjnej ORLEN, Oferent
potwierdza, że jest takim podmiotem i zobowiązuje się korzystać z Platformy Aukcyjnej ORLEN w
celach bezpośrednio związanych z jego działalnością gospodarczą.
Wszelkie działania utrudniające funkcjonowanie lub powodujące destabilizację Platformy
Aukcyjnej ORLEN są niedopuszczalne.

§ 4.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Przebieg Aukcji

Ofertę uważa się za poprawnie złożoną i zaakceptowaną w momencie wyświetlenia na Konsoli
informacji „Zaakceptowana”.
W przypadku złożenia kilku Ofert o tym samym parametrze system ustali ranking Ofert według
kolejności czasu złożenia Oferty.
Podstawowy Czas Trwania może zostać wydłużony o Dogrywki.
W przypadku, kiedy z powodów technicznych podczas Aukcji co najmniej 1/3 Oferentów zgłasza
brak połączenia z Systemem, Organizator może przerwać Aukcję i wyznaczyć ją na inny termin,
powiadamiając o tym fakcie Oferentów. Wyniki nie dokończonej i odwołanej Aukcji zostają
anulowane.
W przypadku, gdy problem techniczny dotyczy mniej niż 1/3 Oferentów na przeprowadzanej
Aukcji Zakupowej/Sprzedażowej, Organizator może kontynuować Aukcję albo postępować
zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu.
W przypadku podjęcia przez Organizatora w trakcie trwania Aukcji decyzji o jej wstrzymaniu,
Organizator informuje za pośrednictwem Czatu o dokładnej godzinie jej wstrzymania wg czasu
Platformy Aukcyjnej ORLEN. Czas Platformy Aukcyjnej ORLEN widoczny jest na Konsoli. Oferty,
które zostaną zaakceptowane przez system po wyznaczonym czasie nie będą uwzględniane.
Aukcja zamknie się samoczynnie, jeśli w ciągu czasu określonego w Ogłoszeniu nie zostanie
złożona nowa Oferta.
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8.

Zamknięcie Aukcji zostanie potwierdzone przez Organizatora za pomocą informacji w oknie Czat
Systemu.

§ 5.

Zakończenie Aukcji i potwierdzenie Ofert

1. Po zakończeniu Aukcji na Konsoli będzie wyświetlana wartość ostatniej złożonej przez Oferenta
Oferty, jego pozycja w rankingu w chwili zakończenia Aukcji a także ikona żółtego młotka, jeżeli
Oferent zakończył Aukcję na prowadzeniu.
2. Oferent może pobrać potwierdzenie własnej ostatniej Oferty złożonej podczas Aukcji z zakładki
„Zakończone” znajdującej się na liście Aukcji. W celu pobrania potwierdzenia Oferty należy użyć
ikony „Raport Oferenta”.
3. Złożenie ostatecznej oferty przez Oferenta jest równoznaczne z jej zatwierdzeniem
i potwierdzeniem ważności przez okres związania Ofertą wskazany w zaakceptowanym
Ogłoszeniu – zgodnie z §2 pkt 4 lit. m), bez możliwości odwołania od złożonej oferty.
4. Organizator po zakończeniu Aukcji prowadzi proces wyboru dostawców/ odbiorców, zgodnie z
podanym w Ogłoszeniu trybem.
5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia, powtórzenia, przesunięcia lub
zakończenia Aukcji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia wobec Organizatora.
6. W przypadku podjęcia decyzji o unieważnieniu lub odstąpieniu od Aukcji Organizator za
pośrednictwem Czatu, a kiedy to niemożliwe w innej formie, powiadomi Oferentów o tym
zdarzeniu.
7. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o przesunięciu lub powtórzeniu Aukcji
zaakceptowany przez Oferenta Regulamin zachowuje moc prawną. Organizator poinformuje
Oferenta o nowej dacie i godzinie Aukcji. Terminy ważności oraz potwierdzenia ofert ulegną
opóźnieniu, równemu czasowi przesunięcia Aukcji.

§ 6.

Ograniczenia odpowiedzialność Organizatora

1. Oferent przyjmuje do wiadomości, że możliwość dostępu i korzystania z Systemu uzależniona jest
od dostępności i jakości połączeń transmisji danych, zapewnianych przez dostawców usług
transmisji danych, z którego łącz korzystają Oferent oraz Organizator. Organizator nie ponosi
zatem odpowiedzialności za problemy i ograniczenia związane z nieprawidłową transmisją
danych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewłaściwym
działaniem Systemu, jego błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub
przekazie informacji, wirusem komputerowym lub awarią.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wzięcia udziału w Aukcji
przez osobę trzecią podającą się za Oferenta. W szczególności, gdy korzystanie z Systemu przez
tą osobę trzecią nastąpiło w wyniku zawinionej utraty, jak również umyślnego lub nieumyślnego
przekazania przez Oferenta informacji niezbędnych do korzystania z Systemu, Oferent odpowiada
za działania takich osób jak za działania własne.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zachowaniem
Oferenta w ramach Systemu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z ujawnienia nazwy Oferenta
biorącego udział w Aukcji lub treści jego Oferty.

§ 7.

Pomoc podczas Aukcji

1. Podczas Aukcji Oferent może skorzystać z pomocy technicznej (obsługa Platformy Aukcyjnej
ORLEN – Hot Line) w czasie trwania Aukcji pod numerem telefonu: +48 22 576-87-95.
2. Oferent przyjmuje do wiadomości, że wszystkie rozmowy telefoniczne odbywające się w trakcie
trwania Aukcji mogą być rejestrowane.
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3. W przypadku zgłoszenia problemu technicznego na pięć minut przed planowanym czasem
zamknięcia Aukcji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udzielenia
pomocy technicznej, o której mowa powyżej.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Nie zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Systemie jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Aukcji organizowanej przez Organizatora.
2. Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w Aukcji jest elektroniczna akceptacja Regulaminu
w Systemie. Akceptacja Regulaminu nastąpić musi najpóźniej do momentu zakończenia Aukcji
szkoleniowej (jeżeli będzie organizowana) lub terminu ustalonego w inny sposób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Aukcje rozpoczęte
odbywają się zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Oferentów.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
5. Wszelkie spory jakie mogą się pojawić w związku z uczestnictwem Oferenta w Aukcji
organizowanej przez Organizatora poddane zostaną pod rozstrzygnięcie polskiego sądu
powszechnego, właściwego dla siedziby Organizatora.
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