REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNYCH
NA SPRZEDAŻ GROSZKU PRZEZ MPEC SP. Z O.O.

1) Aukcja elektroniczna, aukcja – zorganizowany w systemie aukcyjnym sposób sprzedaży
groszku, prowadzony za pośrednictwem portalu eB2B, umożliwiający składanie przez
Oferentów kolejnych korzystniejszych ofert (postąpienia), podlegających automatycznej
klasyfikacji.
2) Cena wywoławcza – cena wskazana w postępowaniu, od której rozpocznie się licytacja.
3) Najkorzystniejsza oferta – oferta o najwyższej cenie groszku złożona w danej aukcji
elektronicznej.
4) Oferent – pomiot, który ubiega się o zakup groszku w ramach aukcji elektronicznej, wniósł
wymagane wadium, posiada aktywne konto na platformie zakupowej, a także
zaakceptował Regulamin aukcji elektronicznych na sprzedaż groszku przez MPEC Sp. z o.o.
5) Ogłoszenie – informacja nt. planowanych aukcji elektronicznych zamieszczana co najmniej
na stronie internetowej organizatora aukcji.
6) Opis postępowania – informacja nt. specyfikacji i ilości groszku przeznaczonego do
sprzedaży w trybie aukcji elektronicznej, zawierająca m.in. warunki aukcji, dostępna dla
Oferentów na platformie zakupowej.
7) Organizator aukcji – MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn.
8) Postąpienie, postąpienie w aukcji – kwota, o którą zostaje przebita ostatnio najwyższa
oferta kupna w licytacji. Kwoty postąpienia zostaną określone w opisie postępowania.
9) Portal, platforma zakupowa – platforma zakupowa eb2b dostępna dla Oferentów pod
adresem https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl/.
10) Rozpoczęcie aukcji – data i godzina opublikowania postępowania na platformie
zakupowej.
11) Wadium – płatność rozumiana jako wpływ środków pieniężnych na wskazany rachunek
bankowy MPEC Sp. z o.o., przed przystąpieniem do aukcji elektronicznej.
12) Aukcyjna Umowa Sprzedaży Groszku – umowa sprzedaży zawarta poprzez złożenie przez
Oferenta najkorzystniejszej oferty w terminie zamknięcia aukcji elektronicznej. Warunki
Umowy określone są w Regulaminie aukcji elektronicznych na sprzedaż groszku przez
MPEC SP. z o.o, ogłoszeniu oraz opisie postępowania.
§1
Ogłoszenie
1. MPEC przed rozpoczęciem aukcji publikuje ogłoszenie co najmniej na własnej stronie
internetowej.
2. Ogłoszenie publikowane jest na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem aukcji.
3. Ogłoszenie zawiera co najmniej:
a) specyfikację oferowanego do sprzedaży groszku wraz z podaniem jego parametrów
jakościowych,
b) ilość groszku przeznaczonego do sprzedaży w aukcji,
c) warunki odbioru zakupionego groszku,
d) warunki płatności.
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§2
Wadium
1. Oferenci, którzy chcą wziąć udział w aukcjach zobowiązani są do wniesienia wadium
w wysokości 1000,00 zł na rachunek bankowy MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie nr 13 1540 1072
2107 5011 7001 0006 wskazany również w Ogłoszeniu.
2. Wadium musi zostać zaksięgowane na koncie bankowym MPEC Sp. z o.o. najpóźniej na
dwa dni robocze przed rozpoczęciem aukcji.
3. W tytule przelewu wadium należy podać adres podmiotu lub NIP w przypadku podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, przystępującego do udziału w aukcjach.
4. W przypadku, gdy w tytule przelewu nie będzie zawartych danych, o których mowa w ust.
3, Oferent nie będzie mógł zostać poprawnie zweryfikowany, a tym samym nie będzie mógł
wziąć udziału w aukcjach.
5. Kwota wniesionego wadium zostanie zaliczona na poczet wartości zakupionego groszku.
6. Zwrot wadium nastąpi po zakończeniu aukcji lub na pisemny wniosek Oferenta.
7. Złożenie wniosku o zwrot wadium tożsame jest z wykluczeniem Oferenta z udziału w
aukcjach.
8. Po wniesieniu wymaganego wadium, Oferent założy konto w Portalu.
§2
Założenie konta na platformie zakupowej
1. Oferent zamierzający wziąć udział w aukcjach, musi posiadać konto na Platformie
Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz
korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.
2. Udział w aukcjach wymaga utworzenia imiennego konta użytkownika w Portalu pod
adresem: https://mpecolsztyn.eb2b.com.pl/contractor-registration.html.
3. W przypadku problemów z założeniem konta na Platformie należy skontaktować się z
działem pomocy technicznej pod nr tel. +48 22 428 19 28 lub adresem mailowym:
admin@eb2b.com.pl.
4. Każdy Oferent może posiadać jedno aktywne konto na Portalu.
5. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Oferenta aukcji loginu
i hasła osobom trzecim.
6. Założenie konta musi nastąpić na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji .
7. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa
Regulamin
Platformy
Zakupowej
(dostępny
pod
adresem
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do aukcji tj.
bezpłatnie rejestrując się lub logując, (w przypadku posiadania konta w Platformie
Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie
Platformy Zakupowej oraz uznaje go za wiążący.
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§3
Przystąpienie do aukcji
1. Organizator aukcji zobowiązuje się do każdorazowego zaproszenia Oferenta, który wniósł
wadium, posiada konto na platformie zakupowej do udziału w aukcji.
2. Informacja o zaproszeniu do udziału w aukcji zostanie przesłana na adres mailowy podany
podczas zakładania konta na platformie zakupowej.
3. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia skrzynki e-mail pod kątem otrzymanych
zaproszeń do udziału w aukcjach.
4. Zaproszenia do udziału w aukcjach będą widoczne po zalogowaniu do platformy zakupowej
w zakładce Moje postępowania.
5. Po wybraniu aukcji Oferent będzie miał możliwość udziału w aukcji i złożenia oferty
poprzez postąpienie w aukcji.
6. Udział w aukcji oznacza co najmniej jedno postąpienie w aukcji.
§4
Zasady ogólne
1. Zwycięzcą aukcji zostaje Oferent, który w terminie zamknięcia aukcji złożył
najkorzystniejszą ofertę.
2. Złożenie przez Oferenta najkorzystniejszej oferty w terminie zamknięcia aukcji jest
równoznaczne z zawarciem przez tego Oferenta Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku.
3. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę otrzyma powiadomienie o wygraniu aukcji .
4. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do udziału w aukcji Oferenta,
który narusza którykolwiek z postanowień Ogłoszenia i Regulaminu.
5. Organizator dopuszcza możliwość sprzedaży groszku w ilości określonej w Ogłoszeniu,
Oferentom, którzy nie złożyli najkorzystniejszej oferty i zajęli miejsca od 2 do 6 i sprzedaży
groszku w cenie najkorzystniejszej oferty w aukcji.
6. Organizator poinformuje Oferentów, o których mowa w ust. 5, o możliwości zakupu
groszku w cenie najkorzystniejszej oferty w aukcji poprzez korespondencję w zakładce
pytania/informacje na platformie zakupowej.
7. Oferenci, o których mowa w ust. 5, w terminie do 24 godzin od otrzymania informacji,
o której mowa w ust. 6, zobowiązani są do wyrażenia zgody na zakup groszku w cenie
najkorzystniejszej oferty w aukcji.
§5
Płatność i odbiór groszku
1. Odbiór groszku może nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach – 7:30 – 14:00.
2. Odbiór groszku realizowany będzie jednorazowo, w ilości co najmniej 5 ton, transportem
samochodowym zapewnionym przez Oferenta i na jego koszt, z placu opałowego
znajdującego się przy siedzibie MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie przy ulicy Słonecznej 46.
3. Realizacja odbioru odbywać się będzie z uwzględnieniem tolerancji związanej
z ładownością środków transportu.
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4. Oferent, który zawarł Aukcyjną Umowę Sprzedaży Groszku z MPEC Sp. z o.o. jest
zobowiązany w terminie 7 dni od wygrania aukcji lub od wyrażenia zgody, o której mowa
w § 5 ust. 7 do:
a) podania danych niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży,
b) dokonania zapłaty w kwocie stanowiącej wartość brutto zakupionego groszku łącznie
z podatkiem akcyzowym (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
c) poinformowania MPEC Sp. z o.o. drogą elektroniczną, wysyłając poprzez
Portal/Platformę zakupową informacji o planowanej dacie odbioru groszku wraz
z podaniem przybliżonej godziny odbioru,
d) odbioru groszku.
5. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
a) braku dokonania przez Oferenta zapłaty za zakup groszku w wyniku zawarcia Aukcyjnej
Umowy Sprzedaży Groszku, w terminie 7 dni od wygrania aukcji lub od wyrażenia
zgody, o której mowa w § V ust. 7,
b) braku odbioru groszku,
organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Aukcyjnej Umowy Sprzedaży
Groszku poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
6. W przypadku odstąpienia przez Organizatora od Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku
z przyczyn określonych w ust. 5, Oferent traci prawo do udziału w kolejnych aukcjach,
a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.
7. W przypadku nieodebrania groszku, będącego przedmiotem aukcji, Organizator
uprawniony jest do sprzedaży osobom trzecim nieodebranego groszku.
8. Oferentowi z powyższego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
§6
Obowiązek informacyjny
1. Dane osobowe Oferenta przetwarzane są w celu:
a) utworzenia i utrzymania konta użytkownika na Portalu,
b) wykonania czynności mających na celu zawarcie Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku
i jej realizację,
c) spełnienia wymagań prawnych, w tym między innymi w obszarze podatkowym,
rachunkowości,
d) zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami w tym przedstawienia przedmiotu aukcji,
a jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności.
2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2026 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE spełniono na stronie internetowej MPEC Sp. z
o.o. w zakładce RODO, pod adresem: http://www.mpec.olsztyn.pl/pl/mpec/informacja-oprzetwarzaniu-danych-osobowych-w-mpec-sp.-z-o.o.-w-olsztynie.
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§7
Pozostałe postanowienia
1. W przypadku odwołania lub przerwania aukcji bez udzielenia przebicia lub zamknięcia
aukcji bez dokonania wyboru, Oferenci przestają być związani ofertą złożoną w toku aukcji.
2. W przypadku wzięcia udziału w więcej niż jednej aukcji Oferent wnosi wadium tylko raz.
3. Zwrot wadium odbywa się na wniosek Oferenta, złożony na piśmie do Organizatora, poza
okolicznością wskazaną w § 6 ust. 6.
4. Wadium zwracane będzie z zastrzeżeniem ust. 3 niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni roboczych na rachunek bankowy Oferenta, z którego dokonano jego wniesienia.
5. MPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania aukcji, zmiany jej warunków , a także
przerwania aukcji bez podania przyczyny oraz zamknięcia aukcji bez dokonania wyboru.
Oferentom z tego tytułu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
§8
Siła wyższa
1. Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne
od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku w części
lub całości, na stałe lub na pewnie czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać
przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe,
b) akty władzy państwowej, np. zakazy lub nakazy administracyjne, stan wyjątkowy, stan
wojenny,
c) strajki o charakterze powszechnym.
2. Pod rygorem utraty prawa do powołania się na działanie siły wyższej Strona nią dotknięta
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu
okoliczności stanowiącej siłę wyższą, czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla
Umowy. Dopóki takie zawiadomienie nie zostanie przekazane drugiej Stronie, żadna ze
Stron nie będzie usprawiedliwiona z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wynikających z Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku.
3. Przypadki siły wyższej należycie udokumentowanie przez Stroną, której dotyczą,
pozbawiają drugą Stronę – tak długo, jak te przypadki i ich skutki trwają – prawa do żądania
wykonania Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku w zakresie działania siły wyższej.
4. Jeżeli wystąpienie siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni,
realizacja zobowiązań wynikających z Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku ulega
przesunięciu o okres trwania przeszkody.
5. Jeżeli wystąpienie siły wyższej trwa dłużej niż siedem dni, Strony są zwolnione z
obowiązków wynikających z niniejszej Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku.
6. Po ustaniu okoliczności siły wyższej z tytułu, której Stronie przysługuje ochrona na
podstawie niniejszego paragrafu, Strona dotknięta jej działaniem natychmiast poinformuje
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o tym pisemnie drugą Stronę oraz podejmie należyte wykonanie obowiązków wynikających
z Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku. Strony przeanalizują też możliwości i warunki
wykonania Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku w zakresie świadczeń zaległych w wyniku
działania siły wyższej bądź odstąpią od Aukcyjnej Umowy Sprzedaży Groszku.
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