Załącznik nr 2

Regulamin serwisu e-cement.wartasacom.pl

§1
Zasady udziału w serwisie e-cement.wartasa.com.pl
1.

Udział w licytacjach za pośrednictwem serwisu e-cement jest realizowany poprzez złożenie oferty
zakupu w wybranej aukcji na stronie e-cement.wartasa.com.pl Złożenie oferty uwarunkowane jest
spełnieniem wymagań opisanych w niniejszym regulaminie.
§2
Zasady logowania się do serwisu

1.

2.

3.
4.

5.

Obsługa zakupów poprzez serwis e-cement.wartasa.com.pl, jest realizowana po uprzedniej
identyfikacji użytkownika na podstawie loginu, hasła i wpisaniu pojawiającego się na ekranie
jednorazowego kodu.
Użytkownik reprezentujący podmiot gospodarczy, który uprzednio dokonywał zakupów w
Przedsiębiorstwie "Cementownia Warta S.A." korzysta z loginu i hasła nadanego przez
administratorów serwisu.
Zmiana danych kontrahentów i użytkowników w serwisie e-cement dokonuje się na stronie
internetowej e-cement wartasa.com.pl
Pierwsze logowanie przeprowadza osoba upoważniona do składania podpisów na umowach
handlowych. Do licytowania w imieniu podmiotu gospodarczego upoważniony jest tylko jeden
użytkownik. W celu zmiany tego użytkownika należy złożyć uwiarygodnione przez osoby
uprawnione do podpisywania umów pismo do siedziby Przedsiębiorstwa Cementownia Warta
S.A. Pismo to powinno być jednocześnie pełnomocnictwem.
Warunkiem aktywacji konta i rozpoczęcia korzystania z serwisu jest dostarczenie do
Przedsiębiorstwa Cementownia Warta S.A. podpisanego egzemplarza niniejszego regulaminu.
Po weryfikacji danych kontrahenta nastąpi aktywacja konta użytkownika.
§3
Warunki dopuszczenia do licytacji

1.

Warunkami dopuszczenia do udziału w licytacji są:

a)
b)

wpłacenie wadium w Przedsiębiorstwie Cementownia Warta S.A.,
akceptacja regulaminu poprzez podpisanie i dostarczenie egzemplarza regulaminu do

Przedsiębiorstwa Cementownia Warta S.A.,
c)
d)
e)

brak należności przeterminowanych wobec Przedsiębiorstwa Cementownia Warta S.A.,
posiadanie dostępnego limitu kupieckiego,
zgoda na gromadzenie i przechowywanie danych zgodnie z wymogami Ustawy dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. OZ.U. nr 101/poz.926 z późno zm.).

2.

Uznaje się. że złożenie oferty zakupu jest jednoznaczne z oświadczeniem o spełnianiu przez
kontrahenta składającego ofertą warunków określonych w podpunktach b, c, d i e.

§4 Wadium
1.

2.
3.

4.

Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargach w serwisie e-cement
organizowanych przez Przedsiębiorstwo "Cementownia Warta S.A." w zakresie asortymentu
określonego w umowie uprawniającej do jego zakupu. Wysokość wadium wynosi 2.000 zł
(słownie: dwa tysiące zł) na konto podane w umowie z opisem "WADIUM20".
Kontrahent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w terminie co najmniej dwóch dni roboczych
przed planowanym uczestnictwem w licytacji.
Przedsiębiorstwo "Cementownia Warta S.A." zobowiązane jest do zarejestrowania w serwisie
e-cement faktu wpłacenia wadium przez kontrahenta w przeciągu jednego dnia roboczego, od
dnia w którym powzięło informacje o wpłacie wadium na konto bankowe.
Wypłata wadium jest możliwa, jeśli kupujący nie bierze udziału w żadnej licytacji.
§5 Licytowana cena

1.

licytowana podczas aukcji sprzedaży cena stanowi cenę netto (bez VAT) i dotyczy 1 tony
danego sortymentu.
§6 Składanie ofert zakupu

2.

Składanie ofert zakupu za pośrednictwem serwisu e-cement jest możliwe tylko po zalogowaniu
się na stronie e-cement.wartasa.com.pl
Składanie ofert polega na wpisaniu oferty zakupu zawierającej następujące dane:

a.
b.
c.
d.

masę zakupu (wielokrotność 1,4 t),
minimalną masę zakupu (wielokrotność 1,4t),
cenę zakupu,
termin płatności.

3.
4.

Zatwierdzenie oferty jest potwierdzane przyciskiem "zapisz moją ofertę".
Po zatwierdzeniu oferty serwis e-cement automatycznie zapisze ofertę i uwzględni w rankingu
ofert.
Oferty korzystniejsze dla Przedsiębiorstwa "Cementownia Warta S.A." to takie, które mają
większą cenę zakupu. W przypadku ofert o tej samej cenie zakupu ofertami korzystniejszymi są
oferty o krótszym terminie płatności. W przypadku ofert o tej samie cenie zakupu i tym samym
terminie płatności korzystniejsze są oferty, które zostały złożone we wcześniejszym terminie.
Oferty wygrywające to takie oferty, które uszeregowane w rankingu wg kryterium korzystności
dla Przedsiębiorstwa "Cementownia Warta S.A." nie przekraczają masy wystawionej na aukcję.
W przypadku, gdy inne oferty okazują się korzystniejsze i suma mas zakupu złożonych ofert jest
większa niż masa wystawiona na aukcję, możliwa jest redukcja ostatniej z wygrywających ofert.
Taka oferta oznaczona zostanie literą „R".
W wyniku rozstrzygnięcia aukcji, gdy przydzielona masa po redukcji będzie mniejsza od masy
minimalnej zadeklarowanej przez kontrahenta w ofercie, kontrahent ma prawo odstąpić od
podpisania umowy bez konsekwencji prawnych.
Oferty przelicytowane przez innych kontrahentów, którzy wyczerpią masę wystawioną na aukcji,
są przesuwane w rankingu do ofert niewygrywających.

1.

5.

6.
7.

8.

9.

1O. Po redukcji przydzielonej masy poniżej określonej w aukcji masy transportowej, oferta taka
przechodzi w rankingu na poziom ofert niewygrywających i oznaczona jest literą "T".

11. W trakcie licytacji każdy klient może zgłosić nieograniczoną ilość ofert. Może też modyfikować
własne oferty złożone wcześniej. Jeśli modyfikowana oferta znajduje się w rankingu wśród ofert
wygrywających możliwa jest jej zmiana w zakresie:
a.
b.
c.
d.

masy zakupu,
minimalnej masy zakupu,
ceny (tylko na cenę wyższą),
terminu płatności (tylko na krótszy termin płatności).

12. Jeśli modyfikowana oferta znajduje się w rankingu wśród ofert niewygrywających możliwa jest
jej zmiana w dowolny sposób.
13. Wprowadzona przez użytkownika oferta zakupu staje się jawna od chwili jej złożenia w serwisie
e-cement.wartasa.com.pl
§7 Obowiązki i prawa
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Oferta zakupu zgłoszona z danego konta użytkownika jest wiążąca dla kontrahenta danego
użytkownika, dlatego użytkownik nie powinien ujawniać osobom trzecim swojego hasła
umożliwiającego zalogowanie się w serwisie e-cement. Przedsiębiorstwo "Cementownia Warta
S.A." nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła osobom trzecim. W
przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwości wejścia osób trzecich w posiadanie hasła
użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zmienić hasło.
Do obowiązków użytkownika serwisu e-cement.wartasa.com.pl, należy troska o to, aby
składane za pośrednictwem jego konta oferty zakupu nie były lekkomyślne. czy też złożone
omyłkowo - bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji prawnych złożenia oferty.
Przedsiębiorstwo "Cementowania Warta S.A." nie odpowiada za skutki złożenia omyłkowej
oferty.
Kontrahent, który wygrał licytację w serwisie e-cement.wartasa.com.pl jest zobowiązany do
odebrania wylicytowanej ilości cementu w terminie określonym w aukcji w Przedsiębiorstwie
"Cementownia Warta S.A.". Nieodebranie cementu w Przedsiębiorstwie "Cementownia Warta
S.A.", w przypadku kiedy kontrahent wygrał licytację skutkuje zablokowaniem możliwości
licytacji dla wszystkich użytkowników tego kontrahenta we wszystkich aukcjach serwisu
e-cement.wartasa.com.pl przez okres jednego roku. Kontrahent taki traci również wadium.
Od rozstrzygnięcia licytacji kontrahent może składać odwołanie do Przedsiębiorstwa
"Cementownia Warta S.A." w terminie 3 dni roboczych od zakończenia aukcji.
Przedsiębiorstwo "Cementownia Warta S.A." nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów
obsługi oprogramowania przez użytkowników, skutki błędów serwisu e-cement.wartasa.com.pl
awarii sprzętu komputerowego oraz awarii telekomunikacyjnej.
Odbiór cementu nastąpi w terminie określonym w aukcji. Harmonogram odbioru cementu należy
ustalić ze służbami handlowymi Cementowni "Warta" SA.
Przedsiębiorstwo "Cementownia Warta S.A." zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji
bez podania przyczyny.

Powyższy regulamin akceptuję:

………………………………………..
data i podpis

…………………………………………
adres e-mail

