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ROZDZIAŁ 1  
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1. Definicje  

Użyte w regulaminie poniższe pojęcia mają następujące znaczenie: 

Aukcja Elektroniczna 
(Aukcja) 

zorganizowany w Systemie Aukcyjnym proces, 
umożliwiający automatyczną ocenę Ofert w oparciu 
o kryteria ustalone przez Organizatora 
Postępowania oraz wybór Oferty najkorzystniejszej; 

Aukcja Prosta Aukcja Elektroniczna, w której ocena Ofert dotyczy 
wyłącznie jednego zdefiniowanego przez 
Organizatora Postępowania kryterium (najczęściej 
ceny); 

Aukcja Złożona Aukcja Elektroniczna, w której ocena Ofert dotyczy 
co najmniej jednego zdefiniowanego przez 
Organizatora Postępowania kryterium a na 
przedmiot zamówienia składa się więcej niż jedna 
pozycja asortymentowa lub odwrotnie, 
zdefiniowano więcej niż jedno kryterium a 
przedmiot zamówienia składa się z co najmniej 
jednej pozycji asortymentowej; 

Cena Początkowa cena wywoławcza, od której rozpoczyna się Aukcja 
prowadzona w trybie licytacji elektronicznej; 

Dogrywka w Aukcji mechanizm, który powoduje przedłużenie 
Podstawowego Czasu Trwania Aukcji; 

Koordynator Aukcji  
(Koordynator) 

osoba upoważniona przez Operatora Systemu 
Aukcyjnego do przyjmowania oraz weryfikacji 
Zgłoszenia Aukcyjnego, odpowiedzialna za 
wyznaczenie Operatora Aukcji oraz 
poinformowanie Organizatora Postępowania o 
terminie przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej; 

Licytacja Elektroniczna postępowanie o udzielenia zamówienia, 
prowadzone przy pomocy Systemu Aukcyjnego, 
którego celem jest wyłonienie Wykonawcy, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę; 

Oferta jeden lub więcej parametrów podlegających licytacji 
podczas Aukcji; 

Operator Aukcji  
(Operator) 

osoba wyznaczona przez Koordynatora Aukcji  
do przygotowania i przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej zgodnie z warunkami uzgodnionymi 
z Organizatorem Postępowania; 

Operator Systemu 
Aukcyjnego 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
Spółka Akcyjna, która zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami do korzystania z oprogramowania 
przeprowadza na podstawie Zgłoszenia 
Aukcyjnego Aukcję Elektroniczną na rzecz 
Organizatora Postępowania; 

Organizator Postępowania Spółka GK PGE w szczególności jednostka 
organizacyjna Spółki GK PGE odpowiedzialna za 



  

  

wykonywanie czynności w zakresie przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia lub podmiot należący do GK PGE, 
któremu, na podstawie pełnomocnictwa 
powierzono wykonywanie czynności w zakresie 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia na rzecz Zamawiającego 
lub Zamawiających; 

Podstawowy Czas Trwania 
Aukcji 

czas Aukcji liczony od momentu jej rozpoczęcia do 
momentu jej zakończenia, bez uwzględnienia 
czasu przedłużenia Aukcji wynikającego z 
Dogrywek; 

Postąpienie (Skok 
Aukcyjny)  

minimalna wartość, o którą można zwiększyć  
lub zmniejszyć parametr Oferty; 

Regulamin niniejszy Regulamin Prowadzenia Aukcji 
Elektronicznej w PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Spółka Akcyjna; 

System Aukcyjny dostępna za pośrednictwem szyfrowanego 
protokołu elektronicznego aplikacja internetowa 
będąca częścią Systemu Zakupowego GK PGE, 
eksploatowana przez Operatora Systemu 
Aukcyjnego, który umożliwia do niej dostęp 
zakwalifikowanym przez Organizatora 
Postępowania Wykonawcom;  

System Zakupowy PGE 
(Platforma Zakupowa 
PGE) 

dostępny za pośrednictwem szyfrowanego 
protokołu elektronicznego zbiór internetowych 
aplikacji biznesowych przeznaczonych do 
wspomagania procesów zakupowych spółek Grupy 
Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna; 

Ustawa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, w brzmieniu aktualnie obowiązującym; 

Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
z wykorzystaniem Systemu Aukcyjnego, złożyła 
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 

Zamawiający PGE S.A. lub inna Spółka GK PGE, w imieniu i na 
rzecz której Organizator Postępowania 
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o 
udzielenie zamówienia; w przypadku, gdy w 
postępowaniu zakupowym udziela się zamówienia 
wspólnego, przez Zamawiającego rozumie się 
także kilku Zamawiających, także wówczas, gdy 
czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje 
właściwy organ Organizatora Postępowania; 

Zgłoszenie Aukcyjne wypełniony zgodnie z obowiązującym standardem 
oraz podpisany przez osobę uprawnioną 
dokument, na podstawie którego Operator Systemu 
Aukcyjnego jest uprawniony do przeprowadzenia 
Aukcji Elektronicznej na rzecz Organizatora 
Postępowania. 

 
W przypadku pojęć niezdefiniowanych powyżej, zastosowanie wprost mają 
definicje określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, w Polityce 



  

  

zakupowej spółek GK PGE lub Zarządzeniu w sprawie: zasad udzielania 
zamówień  oraz zasad przygotowania i podpisywania umów. 

 

§ 2.  
Zakres i warunki stosowania  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz wymagania w zakresie 
zamówień udzielanych przez Spółkę GK PGE z wykorzystaniem 
elektronicznych narzędzi zaimplementowanych w Systemie 
Zakupowym PGE, w szczególności zaś określa warunki współpracy 
pomiędzy Organizatorem Postępowania oraz Operatorem Systemu 
Aukcyjnego, umożliwiające prowadzenie Aukcji Elektronicznych we 
wszystkich możliwych w Systemie Aukcyjnym wariantach.  

2. Instrukcję obsługi Systemu Aukcyjnego zawiera „Podręcznik oferenta 
modułu aukcji elektronicznych”, udostępniany Wykonawcom przez 
Operatora Systemu Aukcyjnego lub Organizatora Postępowania 
najpóźniej na dwa dni przed otwarciem aukcji elektronicznej. 
Podręcznik publikowany jest w Systemie Zakupowym PGE. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ 2  
TRYB LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ  

§ 3.  
Definicja trybu i przesłanki dla jego stosowania  

1. Licytacja Elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, 
o którym mowa w Regulaminie zakupów PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Spółka Akcyjna,  w którym za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego 
wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego 
połączenia z tą stroną, Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze 
Postąpienia, podlegające automatycznej klasyfikacji. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie Licytacji 
Elektronicznej, jeżeli spełnione są przesłanki określone w Regulaminie 
zakupów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka 
Akcyjna. 

§ 4.  
Wszczęcie postępowania i ogłoszenie o licytacji  

1. Organizator Postępowania wszczyna postępowanie w trybie Licytacji 
Elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na swojej 
stronie internetowej. W przypadku zamówień współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej Organizator Postępowania zamieszcza 
ogłoszenie o zamówieniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w 
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. W 
przypadku, kiedy ogłoszenie nie jest publikowane w prasie, należy 
przekazać je do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
(TED).  



  

  

2. Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera w 
szczególności: 

1) nazwę (firmę) i adres Zamawiającego; 
2) określenie trybu zamówienia; 
3) określenie przedmiotu zamówienia; 
4) termin wykonania zamówienia; 
5) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji 

elektronicznej; 
6) wymagania techniczne w zakresie urządzeń informatycznych 

umożliwiających udział w aukcji oraz wymagania dotyczące 
rejestracji i identyfikacji wniosków; 

7) adres strony internetowej, na której będzie prowadzona Aukcja 
elektroniczna; 

8) przewidywany termin otwarcia oraz przewidywany termin i warunki 
zamknięcia Aukcji Elektronicznej;  

9) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków; 

10) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu; 

11) sposób wniesienia i zwrotu wadium oraz warunki jego zatrzymania 
w przypadku gdy Zamawiający wymaga wniesienia wadium; 

12) termin związania ofertą; 
13) sposób oceny ofert w toku Aukcji Elektronicznej; 
14) Cenę Początkową; 
15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; 
14) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, albo ogólne 
warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na 
takich warunkach; 

16) opis warunków aukcji albo sposób ich udostępnienia; 
17) zastrzeżenie o możliwości unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyn; 
18) zastrzeżenie o możliwości zmiany ogłoszenia lub warunków aukcji, 
19) zapytanie do Wykonawców o możliwość wzięcia udziału w aukcji 

próbnej; 
20) informację ,że czas aukcji zostanie podany w zaproszeniu do 

udziału w licytacji elektronicznej; 
21) dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie pomocy technicznej 

przed i w trakcie przebiegu Aukcji Elektronicznej; 
22) opis procedury umożliwiającej zamknięcie aukcji w przypadku 

braku możliwości technicznych złożenia Oferty; 
23) zastrzeżenie o możliwości unieważnienia postępowania bez 

podania przyczyn oraz o możliwości zmiany warunków Aukcji. 

3. Ogłoszenie o Zamówieniu na potrzeby realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej powinno zawierać 
logotypy odpowiednich programów pomocowych..Ogłoszenie 
zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powinno 
zawierać: opis podstawowych informacji dotyczących przedmiotu 
zamówienia, sposobu jego udzielania, a także informację o adresie 
strony internetowej zamawiającego, na której opublikowano 
ogłoszenie. 



  

  

§ 5.  
Warunki dopuszczenia do udziału w licytacji elektronicznej 

1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji 
elektronicznej Organizator Postępowania wyznacza nie krótszy niż 7 
dni od dnia ogłoszenia. 

2. Organizator Postępowania dopuszcza do udziału w licytacji 
elektronicznej wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału 
w postępowaniu, określając termin związania ofertą Wykonawcy, który 
zaoferuje najniższą cenę.  

3. Organizator Postępowania może żądać od Wykonawców wniesienia 
wadium, w terminie przez niego określonym, nie później jednak niż 
przed upływem terminu otwarcia Aukcji. Sposób wniesienia i zwrotu 
wadium oraz warunki jego zatrzymania określa Regulamin zakupów 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. 

4. Organizator Postępowania niezwłocznie informuje Operatora Systemu 
Aukcyjnego o wykluczeniu Wykonawcy, który nie wniósł wadium w 
wymaganym terminie. 

§ 6.  
Zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej 

1. Licytację elektroniczną przeprowadza Operator Systemu Aukcyjnego 
na podstawie informacji przekazanych przez Organizatora 
Postępowania, zapraszając zakwalifikowanych do udziału w Licytacji 
Elektronicznej Wykonawców. 

2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać przekazane 
Wykonawcy w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-
mail i zawiera co najmniej: 

1) nazwę (firmę) i adres Zamawiającego oraz numer postępowania; 
2) określenie przedmiotu zamówienia; 
3) adres strony internetowej, na której będzie prowadzona Aukcja 

Elektroniczna. 

3. Operator Systemu Aukcyjnego otwiera Aukcję Elektroniczną w 
terminie określonym w zaproszeniu, z tym że termin ten nie może być 
krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania wykonawcom 
zaproszenia do składania ofert. 

4. Operator Systemu Aukcyjnego przekazuje Wykonawcom parametry 
umożliwiające dostęp do Systemu Aukcyjnego (login i hasło) nie 
później niż na jeden dzień przed datą otwarcia aukcji. Wykonawcom 
udostępnia się dostęp w czasie umożliwiającym udział w aukcji 
próbnej o ile została ona przewidziana. 

§ 7.  
Forma składania wniosków i oświadczeń 

1. Przekazanie parametrów dostępu do Systemu Aukcyjnego następuje 
wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcę 
we wniosku o dopuszczeniu do udziału w Licytacji Elektronicznej. 

2. Wykonawcy i Operator Systemu Aukcyjnego od momentu otwarcia do 
momentu zamknięcia aukcji przekazują wnioski, oświadczenia i inne 
informacje drogą elektroniczną.  



  

  

 

§ 8.  
Elektroniczna forma oferty, czas związania ofertą  

1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej. 

2. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej 
klasyfikacji na podstawie ceny. 

3. Cenę Początkową, ustala się na podstawie szacowanej wartości 
zamówienia.  

4. Termin związania z ofertą określa SIWZ. 

§ 9.  
Etapowość licytacji, informacje przekazywane w trakcie aukcji  

1. Aukcja prowadzona w toku licytacji elektronicznej może być 
jednoetapowa albo wieloetapowa. 

2. Operator Systemu Aukcyjnego może, jeżeli zastrzeżono to w 
ogłoszeniu lub zaproszeniu do udziału w licytacji, po zakończeniu 
każdego etapu licytacji elektronicznej nie zakwalifikować do 
następnego etapu aukcji tych Wykonawców, którzy nie złożyli nowych 
Postąpień, informując ich o tym niezwłocznie.  

3. W toku każdego etapu aukcji Operator Systemu Aukcyjnego na 
bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji 
złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w 
każdym z etapów aukcji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, 
z tym że do momentu zamknięcia aukcji nie ujawnia informacji 
umożliwiających identyfikację Oferentów 

§ 10.  
Zamknięcie licytacji udzielenie zamówienia  

1. Operator Systemu Aukcyjnego zamyka aukcję prowadzoną w toku 
licytacji elektronicznej: 

1) w terminie określonym w zaproszeniu lub 
2) jeżeli w ustalonym w zaproszeniu okresie nie zostaną zgłoszone 

nowe Postąpienia lub 
3) po zakończeniu ostatniego, ustalonego w zaproszeniu etapu. 

2. Informacje dotyczące ofert złożonych w toku aukcji Operator Systemu 
Aukcyjnego przekazuje bezpośrednio po zamknięciu aukcji 
Organizatorowi Postępowania. 

3. Organizator Postępowania lub Zamawiający podaje na stronie 
internetowej, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano jeżeli szacunkowa wartość zamówienia przekracza 14 000 
euro. 



  

  

4. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował 
najniższą cenę. 

5. Organizator Postępowania unieważnia postępowanie prowadzone w 
trybie licytacji elektronicznej, jeżeli w postępowaniu wpłynęły mniej niż 
dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo 
nie została złożona żadna oferta. 

§ 11.  
Brak specyfikacji i szczególny tryb wyboru oferty najkorzystniejszej  

Do licytacji elektronicznej nie stosuje się zapisów Regulaminu zakupów 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 
dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
 

 
 
 

 

ROZDZIAŁ 3 
WYBÓR OFERTY W FORMIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

§ 12.  
Aukcja elektroniczna, kryteria oceny ofert  

1. W procedurze udzielenia zamówienia publicznego w przypadkach i na 
zasadach określonych w Ustawie, Organizator Postępowania po 
dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty 
przeprowadza aukcję elektroniczną. 

2. W procedurze udzielenia zamówienia niepublicznego Organizator 
Postępowania po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty może przeprowadzić aukcję elektroniczną, 
jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono, co 
najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie 
kryteria określone w SIWZ, umożliwiające automatyczną ocenę oferty, 
wskazane spośród kryteriów na podstawie których dokonano oceny 
ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej. 

4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. 

5. Organizator Postępowania zobowiązany jest przekazać Operatorowi 
Systemu Aukcyjnego wszystkie dane umożliwiające przygotowanie i 
przeprowadzenie aukcji, w szczególności dane identyfikacyjne 
Wykonawców oraz złożone przez nich Oferty, ze wskazaniem części 
zamówienia na które je złożono, SIWZ lub zaproszenie do składania 
ofert oraz wynik oceny ofert uwzględniający: wartość i wagę kryterium 
oceny ofert oraz liczbę punktów przyznaną w ramach każdego z 
kryteriów. Informacje te przekazywane są w sposób określony przez 
Operatora Systemu Aukcyjnego. 



  

  

 

§ 13.  
Zaproszenie do udziału w Aukcji Elektronicznej będącej dogrywką do 

postępowania przetargowego  

1. Operator Systemu Aukcyjnego na podstawie Zgłoszenia Aukcyjnego 
Organizatora Postępowania zaprasza drogą elektroniczną do udziału 
w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w 
postępowaniu przetargowym oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje zawarte  
w § 6 ust. 2 oraz informuje Wykonawców o: 

1) pozycji złożonych przez nich Ofert; 
2) minimalnych wartościach Postąpień składanych w toku aukcji 

elektronicznej; 
3) terminie otwarcia aukcji elektronicznej; 
4) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej; 
5) sposobie oceny Ofert w toku aukcji elektronicznej. 

 W przypadku postępowania publicznego dodatkowo zaproszenie 
zawiera informację o pozycji złożonej przez Wykonawcę oferty  
i otrzymanej punktacji. 

3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni 
robocze od dnia przekazania zaproszenia, o którym mowa w ust. 1. 

4. Sposób oceny Ofert w toku Aukcji Elektronicznej powinien obejmować 
przeliczanie Postąpień na punktową ocenę Oferty, z uwzględnieniem 
punktacji otrzymanej przed otwarciem Aukcji Elektronicznej. 

 

§ 14.  
Przebieg aukcji elektronicznej  

1. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego 
wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego 
połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, 
podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.  

2. W procedurze udzielenia zamówienia publicznego Postąpienia, pod 
rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  

3. W przypadku postępowania niepublicznego Postąpienia składa się 
przy pomocy loginu i hasła udostępnianego przez Operatora Systemu 
Aukcyjnego. 

4. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje 
każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i 
otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do 
momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji 
umożliwiających identyfikację wykonawców.  



  

  

5. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on 
korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu 
związania ofertą nie ulega przerwaniu.  

6. Wykonawcy i Operator Systemu Aukcyjnego od momentu otwarcia do 
momentu zamknięcia aukcji przekazują wnioski, oświadczenia i inne 
informacje drogą elektroniczną lub telefoniczną.  

7. Operator Systemu Aukcyjnego zamyka aukcję: 

1) w terminie określonym w zaproszeniu lub 
2) jeżeli w ustalonym w zaproszeniu okresie nie zostaną zgłoszone 

nowe Postąpienia. 

8. Informacje dotyczące Ofert złożonych w toku Aukcji Operator Systemu 
Aukcyjnego przekazuje bezpośrednio po zamknięciu aukcji 
Organizatorowi Postępowania. 

9.  W przypadku postępowań o wartości szacunkowej przedmiotu 
zamówienia przekraczającej 14 tys. euro, Organizator Postępowania 
lub Zamawiający po zakończeniu aukcji podaje na swojej stronie 
internetowej, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, a także informację, o pozycjach pozostałych Ofert złożonych 
przez poszczególnych Wykonawców, którzy złożyli Oferty 
niepodlegające odrzuceniu. 

 
 
 

ROZDZIAL 4 
MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE MODUŁU AUKCJI 

ELEKTRONICZNYCH 

§ 15.  
Typy i formaty aukcji elektronicznych  

System Aukcyjny umożliwia przeprowadzenie dwóch podstawowych typów 
Aukcji: 

1) Aukcje Proste, w których ocena Ofert dotyczy wyłącznie jednego 
zdefiniowanego przez Organizatora Postępowania kryterium 
(najczęściej ceny); 

2) Aukcje Złożone, w której ocena Ofert dotyczy co najmniej jednego 
zdefiniowanego przez Organizatora Postępowania kryterium a na 
przedmiot zamówienia składa się więcej niż jedna pozycja 
asortymentowa, lub zdefiniowano więcej niż jedno kryterium a 
przedmiot zamówienia składa się z co najmniej jednej pozycji 
asortymentowej. 

§ 16.  
Rodzaje aukcji elektronicznych  

System Aukcyjny umożliwia przeprowadzenie następujących rodzajów 
aukcji:  

1) aukcja jedno lub wielopozycyjna angielska, charakteryzująca się tym, 
że każda następna Oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie 



  

  

miała wartość korzystniejszą od wartości najlepszej na danej pozycji w 
chwili złożenia oferty; 

2) aukcja jedno lub wielopozycyjna dynamiczna, charakteryzując się tym, 
że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie 
miała wartość korzystniejszą od wartości poprzednio złożonej na 
wybranej pozycji przez danego Oferenta. System przyjmie wartości 
ofert gorsze od wartości oferty prowadzącej, wtedy, gdy składana 
wartość będzie korzystniejsza od wartości uprzednio złożonej danego 
Oferenta; 

3) aukcja jedno lub wielopozycyjna dynamiczna z zastosowaniem wzoru 
(= najlepsza suma pozycji do badanej sumy pozycji *100) 
charakteryzuje się tym, że każda następna Oferta zostanie przyjęta 
tylko wówczas, gdy będzie miała wartość korzystniejszą od wartości 
poprzednio złożonej na wybranej pozycji przez danego Oferenta. 
System przyjmie wartości ofert gorsze od wartości oferty prowadzącej, 
wtedy, gdy składana wartość będzie korzystniejsza od wartości 
uprzednio złożonej danego Oferenta. System pokazuje 
najkorzystniejszy wynik w postaci ilości uzyskanych punktów; 

4) aukcja jednopozycyjna wieloparametrowa wagowa, charakteryzuje się 
tym, że dla konkretnych parametrów zostały nadane wagi. Oferent 
składa ofertę poprzez wpisanie w pola parametrów wartość, jaką chce 
złożyć a następnie klika Złóż ofertę. Niektóre z parametrów mogą nie 
podlegać licytacji, np. ocena merytoryczna oferty. 

5)  w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych Licytacja 
elektroniczna/Aukcja może odbywać się wyłącznie wg reguły aukcji 
angielskiej. 

 

 

§ 17.  
Ustalanie wysokości postąpienia oraz długości przebiegu aukcji  

1. Wartość postąpień określa Organizator Postępowania w Zgłoszeniu 
Aukcyjnym w zależności od wartości licytowanej pozycji, przy czym 
minimalna wartość postąpienia nie może być mniejsza niż 0,2 %, 
maksymalna zaś nie wyższa jak 3 %.  

2. Podstawowy Czas Trwania Aukcji dla Aukcji Prostej wynosi 20 minut.  

3. W przypadku, gdy prowadzona jest Aukcja Złożona, w której liczba 
licytowanych pozycji jest większa niż 20, Operator Systemu 
Aukcyjnego wydłuża Podstawowy Czas Trwania Aukcji w sposób 
umożliwiający Wykonawcom złożenie Oferty na wszystkich pozycjach 
Aukcji. Podstawowy Czas Trwania Aukcji w takich przypadkach nie 
może być krótszy od czasu podanego na Schemacie nr 1. 

 
 

 



  

  

 
 
 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ 5 
ZASADY KOORDYNACJI AUKCJI ELEKTRONICZNYCH  

§ 18.  
 Formularz do przeprowadzenia aukcji elektronicznej, format danych o 

parametrach aukcji  

1. Formularz do przeprowadzenia aukcji elektronicznej powinien 
zawierać wszystkie niezbędne informacje pozwalające przygotować i 
przeprowadzić Aukcję Elektroniczną. Wzór Formularza do 
przeprowadzenia aukcji elektronicznej zawiera Załącznik nr 3. 

2. Formularz do przeprowadzenia aukcji elektronicznej sporządza się na 
piśmie lub bezpośrednio w systemie PGE System SWPP i przesyła 
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej właściwy dla 
Operatora Systemu Aukcyjnego. 

3. Organizator Postępowania jest odpowiedzialny za podanie wszystkich 
wymaganych przez system danych, w szczególności danych 
identyfikacyjnych wykonawców i złożonych przez nich ofert.  

4. W każdym przypadku Operator Systemu Aukcyjnego może zwrócić się 
do Organizatora Postępowania o dodatkowe informacje pozwalające 
skonfigurować Aukcję.  

5.  W przypadku Aukcji Złożonych, w których ilość pozycji będąca 
przedmiotem aukcji jest znaczna Koordynator lub Operator Aukcji 

Schemat nr 1

Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej w zależności od ilości licytowanych pozycji
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może żądać przekazania danych w postaci zestandaryzowanego pliku 
XLS lub XML (MS Microsoft Office Excel). 

 

§ 19.  
Obowiązki Koordynatora i Operatora Aukcji  

1.  Do obsługi potrzeb Organizatorów Postępowań w zakresie Aukcji 
Elektronicznych oraz organizacji procesu prowadzenia Aukcji, 
Operator Systemu Aukcyjnego wyznacza Koordynatora. 

2. W szczególności do zadań Koordynatora należy przyjmowanie oraz 
weryfikacja pod kątem możliwości realizacji Zgłoszenia Aukcyjnego, 
wyznaczanie Operatora Aukcji oraz poinformowanie Organizatora 
Postępowania o warunkach przeprowadzenia Aukcji.  

3. W odpowiedzi na otrzymane Zgłoszenie Koordynator zobowiązany jest 
przekazać Organizatorowi Postępowania w terminie 2 dni roboczych 
informację o warunkach przeprowadzenia Aukcji Elektronicznej.  

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:  

1) imię i nazwisko Operatora Aukcji oraz jego dane kontaktowe; 
2) termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji lub 

wskazanie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji; 
3) uzasadnienie w przypadku odmowy realizacji Aukcji Elektronicznej.  

5. Z chwilą wyznaczenia, za przygotowanie i przeprowadzenie Aukcji 
Elektronicznej zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Organizatorem 
Postępowania odpowiada Operator Aukcji.  

6. Niezwłocznie po zamknięciu Aukcji Elektronicznej Operator sporządza 
raport z przebiegu Aukcji.  

7. Raport z przebiegu Aukcji Elektronicznej zatwierdzony przez 
Koordynatora Aukcji lub inną osobę do tego upoważnioną jest 
przekazywany do Organizatora Postępowania i stanowi podstawę 
rozstrzygnięcia postępowania. Do raportu dołącza się kopie 
dokumentów, w szczególności potwierdzenia Ofert złożonych w trakcie 
aukcji. 

 
 
 

ROZDZIAŁ 6 
WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE 

§ 20.  
Wymagania konfiguracyjne i parametry sprzętu informatycznego  

Udział w Aukcji Elektronicznej wymaga od Wykonawcy posiadania 
urządzeń informatycznych spełniających następujące wymagania 
techniczne: 

1) komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows; 
2) szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada,); 
3) przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub 

nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej; 
4) włączona obsługa skryptów i cookies (domyślnie). 



  

  

§ 21.  
Pomoc techniczna podczas prowadzenia aukcji elektronicznej 

1. Operator Systemu Aukcyjnego działając poprzez Koordynatora lub 
Operatora Aukcji udziela na wniosek Organizatora Postępowania 
wsparcia merytorycznego na każdym etapie postępowania 
umożliwiającego przygotowanie Aukcji. 

2. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej otrzymują 
odpowiednie instrukcje umożliwiające korzystanie z Systemu 
Aukcyjnego.  

3. Podczas aukcji elektronicznej Wykonawca może skorzystać z pomocy 
technicznej pod numerem telefonu wskazanym w zaproszeniu do 
udziału w aukcji. 

4. Operator Systemu Aukcyjnego na wniosek co najmniej jednego 
Wykonawcy może zorganizować aukcję próbną, pod warunkiem, że 
we wniosku Wykonawca zastrzegł taką potrzebę. Czas aukcji próbnej 
nie może być krótszy niż 1 godzina.  

5. W przypadku aukcji elektronicznej, podczas której wymagane jest 
podpisanie Oferty bezpiecznym podpisem elektronicznym Operator 
Systemu Aukcyjnego informuje o zasadach rejestracji certyfikatu i 
korzystania w trakcie aukcji z podpisu elektronicznego. 

 

§ 22.  
Problemy techniczne w trakcie prowadzenia aukcji  

1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, których usunięcie 
jest możliwe przed terminem zamknięcia aukcji Operator wstrzymuje 
aukcję elektroniczną, informując niezwłocznie wszystkich 
Wykonawców o terminie i warunkach jej wznowienia. 

2. Aukcja jest wznawiana z zachowaniem następujących warunków: 

1) uwzględnia się oferty złożone do momentu wstrzymania aukcji; 
2) Podstawowy Czas Trwania Aukcji zostaje wydłużony o czas od 

momentu wstrzymania aukcji do planowanego jej zakończenia; 
3) w przypadku, gdy wstrzymanie aukcji nastąpiło w trakcie Dogrywki, 

za Podstawowy Czas Trwania Aukcji przyjmuje się planowany 
czas, przewidziany na dogrywkę z zachowaniem warunków jej 
zamknięcia.  

3. W przypadku problemów technicznych wpływających na przebieg 
aukcji, w tym na przykład braku możliwości złożenia oferty przez 
któregokolwiek z Wykonawców, Operator Aukcji przerywa aukcję 
elektroniczną, informując niezwłocznie wszystkich Wykonawców o 
nowym terminie otwarcia i terminie lub warunkach zamknięcia aukcji 
elektronicznej. W powtórzonej aukcji nie uwzględnia się złożonych 
ofert. 

4. Operator Systemu Aukcyjnego w uzasadnionych sytuacjach 
unieważnia aukcję, przekazując pisemną decyzję o unieważnieniu 
zaproszonym Wykonawcom oraz Organizatorowi Postępowania. 



  

  

5. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających 
złożenie oferty poprzez System Aukcyjny PGE, Wykonawca ma 
możliwość składania ofert telefonicznie pod numerem wskazanym w 
zaproszeniu, pod warunkiem zachowania następującej procedury: 

1) Wykonawca identyfikuje się poprzez podanie loginu i ustalonego 
przez siebie hasła, a następnie zgłasza problem natury 
technicznej; 

2) Wykonawca zgłasza swoje oferty telefonicznie, a Operator Aukcji 
wprowadza je do Systemu Aukcyjnego PGE; 

3) w przypadku zgłoszenia problemu technicznego na minutę przed 
planowanym czasem zamknięcia aukcji Operator Systemu 
Aukcyjnego nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
udzielenia pomocy technicznej. 

6. Warunkiem umożliwiającym złożenie oferty w sposób opisany w pkt. 5 
jest zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację 
rozmowy z dowolnym Wykonawcą. Operator Systemu Aukcyjnego 
zobowiązany jest poinformować Wykonawców o możliwości składania 
ofert drogą telefoniczną. 

7. W trakcie aukcji elektronicznej Operator Aukcji może komunikować się 
z Wykonawcami przez okno komunikatora Systemu Aukcyjnego PGE 
lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawców we wniosku 
adres lub telefonicznie. 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 7 
KOSZTY PRZEPROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNYCH  

§ 23.  
Rozliczenie aukcji elektronicznych  

1. Rozliczenie aukcji przeprowadzonych przez Operatora Systemu 
Aukcyjnego będzie prowadzone na podstawie umów zawartych ze 
spółkami pełniącymi funkcję Organizatora postępowania. 

2. W przypadku, gdy System Aukcyjny obsługuje więcej niż jedna spółka 
GK PGE, spółka będąca Organizatorem Postępowania może zlecać 
obsługę Aukcji wybranej spółce w sposób od niego zależny, 
gwarantujący obsługę wszystkich jego potrzeb w tym zakresie. 

 
 

ROZDZIAŁ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24.  
Przerwanie i unieważnienie aukcji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła przed 
nieuprawnionym użyciem. 



  

  

2. Operator Aukcji ma prawo do przerwania aukcji elektronicznej w 
przypadku, gdy stwierdzi, że działania w Systemie Aukcyjnym 
dokonuje osoba nieuprawniona. W takim przypadku decyzję, co do 
dalszego jej kontynuowania lub zakończenia podejmuje Organizator 
Postępowania. Organizator Postępowania o swojej decyzji informuje 
niezwłocznie wszystkich Wykonawców. 

4. Organizator Postępowania ma prawo unieważnić aukcję elektroniczną 
prowadzoną w toku postępowania w trybie licytacji elektronicznej w 
każdym czasie, bez podawania przyczyn.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się 
postanowienia Regulaminu zakupów PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Spółka Akcyjna 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej 

2. Załącznik nr 2 – Zapisy w SIWZ odnośnie aukcji jako dogrywki  

3. Załącznik nr 3 – Formularz do przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej  

4. Załącznik nr 4 – Regulamin Warunki udziału w aukcji elektronicznej  



 

 

 
 
 
 

 
 

WZÓR ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ 

 

 

Rogowiec, dn. ………………… 

  nr sprawy: (znak pisma) 

 

(adres firmy) 

 
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej na ……………………… dla 
…………………………………. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 
postępowaniem …………………………………..  zamieszczonym na stronie internetowej 
………………………. 
 

Lp. Przedmiot zamówienia  Ilość 
Jedn.
miary 

Kryterium 
i jego 
waga 

Wartość 
początko

wa 
parametr

u 
licytowa
nego * 

Krok 
postąpienia 

 

 
Ocena 
oferty 

1**       
 

* W przypadku gdy parametrem licytowanym jest cena należy wskazać rodzaj waluty oraz cena/wartość netto/brutto 

** W przypadku gdy ocenie podlega łączna wartość przedmiotu zamówienia, a licytowane są ceny jednostkowe poszczególnych 
pozycji dodaje się wiersz „łączna wartość przedmiotu zamówienia” z podaniem wartości (netto/brutto ) najkorzystniejszej oferty i 
pozycji w rankingu danego wykonawcy po ocenie ofert. 

 
Parametry dostępu do SWPP zostaną Państwu przesłane dn. …………… do godz. … 
Próbna aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona w dn……………. w godz. ………..

 

 
Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona dn. …………….. o godz. … 
 
Po wprowadzeniu Login-u i hasła jaki otrzymacie Państwo na e-mail  system będzie 
żądał wprowadzenia własnego hasła. Nowe hasło musi się składać z minimum 8 
znaków w tym  musi zawierać minimum dwa znaki specjalne (np.: !, @, #, $, %, ……). 
Następnie należy zalogować się ponownie na nowe hasło – dopiero wtedy zostanie 
Państwu udostępniona platforma aukcyjna.   
 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu prowadzenia aukcji elektronicznych 
w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 



 

 

Uwaga 
Oferenci, którzy brali udział w aukcjach elektronicznych organizowanych przez PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., używają dotychczasowych parametrów 
dostępu do aplikacji aukcyjnej. 
 
Strona internetowa na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna to: https://swpp.gkpge.pl 
 

Do udziału w aukcji (nie)*** jest wymagany podpis elektroniczny. 
 
W załączeniu „Podręcznik Uczestnika Systemu Aukcyjnego SWPP” oraz „Regulamin Aukcji” 
 
 
Proszę o zapoznanie się z podręcznikiem oraz regulaminem aukcji. 
 
 
Z poważaniem, 
 

 

 

 

 

*** niepotrzebne skreślić 
  



 

 

 
 
 
 

 

ZZaappiissyy  ww  SSIIWWZZ  ooddnnoośśnniiee  aauukkccjjii  jjaakkoo  ddooggrryywwkkii   
 

Zapisy dotyczące Aukcji Elektronicznej 

1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji 
elektronicznej, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty nie 
podlegające odrzuceniu. Parametrem licytowanym w aukcji będzie 
cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert wykonawcy. 

2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w tym 
wymagania techniczne. 

Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy Czas Trwania Aukcji 
Elektronicznej wynosić będzie 20 minut.  

Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi w chwili upływu 
Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej pod warunkiem, 
że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe 
postąpienie. Jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji 
elektronicznej zostanie złożona nowa oferta w takim przypadku aukcja 
zostanie automatycznie przedłużona od momentu złożenia nowej 
oferty o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę, o 
ile nie padnie kolejna, przedłużająca ją oferta.  

Wykonawca podczas aukcji elektronicznej składa ofertę obejmującą 
całość przedmiotu zamówienia lub wybranej części. W trakcie aukcji 
Wykonawca podaje cenę netto/ brutto* za wykonanie całego 
przedmiotu zamówienia.  

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki 
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.  

Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej 
https://swpp.gkpge.pl do systemu aukcyjnego przy użyciu 
otrzymanego loginu i hasła, wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji 
umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji wykonawcy 
składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej.  

Oferty składne przez wykonawców podlegają automatycznej 
klasyfikacji na podstawie kryteriów oceny ofert. Aukcja elektroniczna 
odbywać się będzie według reguły zniżkowej/zwyżkowej* aukcji 
angielskiej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta 
tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej 
oferty lub dynamicznej, co oznacza, że każda następna oferta 
zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od 
aktualnej oferty złożonej przez danego wykonawcę. Wykonawca nie 
będzie miał możliwości podwyższenia/obniżenia* uprzednio 
zaproponowanej przez siebie oferty cenowej.  

W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia 
wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich 
ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym z etapów aukcji 
elektronicznej, a także cenach złożonych przez nich ofert. Do 

Załącznik nr 2 do Regulaminu prowadzenia aukcji  
elektronicznych w PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna Spółka Akcyjna 



 

 

momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia 
informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.  

Złożenie najkorzystniejszej oferty w aukcji elektronicznej nie jest 
równoznaczne z wyborem oferty. Zamawiający wybierze ofertę 
wykonawcy, który zaoferował w aukcji taką cenę, które po 
uwzględnieniu pozostałej oceny wynikającej z kryteriów daje 
najkorzystniejszy bilans oceny oferty wykonawcy (zgodnie z SIWZ lub 
ogłoszeniem), pod warunkiem, że w terminie 2 dni licząc od dnia 
zakończenia aukcji doręczy zamawiającemu pisemne potwierdzenie 
(wyprzedzając na fax. nr; nr faksu) ostatecznej ceny oferty złożonej w 
trakcie aukcji (załącznik potwierdzenie oferty po aukcji).  

Jeżeli wykonawca, którego oferta w wyniku przeprowadzonej aukcji 
będzie najkorzystniejsza, nie złoży w terminie potwierdzenia oferty, 
zamawiającemu przysługuje uprawnienie wystąpienie do następnego 
w rankingu wykonawcy o dostarczenie potwierdzenia ceny oferty w 
terminie 2 dni od zawiadomienia.  

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu, których oferty 
nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres e-
mail podany w formularzu oferty instrukcje oferty systemu aukcyjnego 
w postaci „Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego” oraz login i 
hasło umożliwiające się zalogowanie do systemu. 

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA 
ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ 
„PODRĘCZNIKA UCZESTNIKA SYSTEMU AUKCYJNEGO”.  

 

Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń 
informatycznych spełniających następujące wymagania techniczne:  

1) Komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows;  
2) Szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada,),  
3) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej 

lub Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej;  
4) Włączona obsługa skryptów i cookies (domyślnie).  

Zamawiający uprawniony jest do unieważnia aukcji elektronicznej w 
każdym czasie bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje 
dochodzenie odszkodowania z tego tytułu.  

W przypadku awarii systemu aukcyjnego zamawiający ma prawo 
wstrzymać aukcję. Niezwłocznie po usunięciu awarii zamawiający 
informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich wykonawców 
zaproszonych do udziału w aukcji na adres e-mail podany w 
formularzu oferty . 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji 
elektronicznej. O zmianie zostaną niezwłocznie poinformowani 
wszyscy wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji. 

W przypadku złożenia 1 (jednej) oferty nie podlegającej odrzuceniu 
Zamawiający zrezygnuje z zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru 
oferty najkorzystniejszej. 
* niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 
prowadzenia aukcji elektronicznych 

w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 

Formularz do przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

 

Oznaczenie spółki: ………………... 

   Tryb postępowania: …………………..  Planowany budżet: …….. PLN 

Nr postępowania: ……………………………. 
   Proponowana data przeprowadzenia aukcji: ……………… 

    
Plan: 

 

…………………
. 

  
Kwota szacunkowa: …….. PLN 

Formularz do przeprowadzenia aukcji elektronicznej 

Nazwa postępowania: ……………………………………. 

      

Specyfikacja pozycji 

L.p. Opis materiału Ilość 
Jedn. 
miary 

Najkorzystniejsza 
zaoferowana cena 

netto/brutto* za 
jednostkę miary 

Krok 
cenowy 

1 ……………….. 
    

  

Lista Wykonawców 

L.p. Nazwa i adres firmy Osoba kontakt. Telefon Mail NIP 

1 ……………..         

2 ……………………..         

  

Dodatkowe informacje 

L.p. Nazwa 

1 ……………….. 

2 …………… 

  

Parametry aukcji 

L.p. Dane aukcji Parametr 

1 Podstawowy czas aukcji 00:20:00 

2 Czas dogrywki 5 

3 Maksymalna dozwolona liczba dogrywek 9999 

4 Moment, od którego liczy się czas dogrywki moment złożenia nowej oferty 

5 Rodzaj aukcji eng 

6 Format aukcji 1 

7 Waluta pln 



 

 

8 Niezależne dogrywki na pozycjach Tak 

9 Oferty Ex aequo Nie 

10 Widoczność wskaźnika oferty prowadzącej Tak 

11 Widoczność wyniku oferty prowadzącej Tak 

12 Całkowita ilość - nie podlega licytacji Tak 

13 Całkowita ilość w ofercie Tak 

14 Wymagany podpis cyfrowy Tak 

15 Digitalizacja oferty Tak 

16 Cena wywoławcza ukryta Tak 

          

          Wypełnił: 

 
………………….. 

    Telefon: 

 
………………… 

    Data wypełnienia: ………………. 

     

          * niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
prowadzenia aukcji elektronicznych 

w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 

 
 
 

REGULAMIN 
Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej 

 

Definicje: 

1) Organizator – ………………………. na zlecenie, której organizowane są 
Aukcje; 

2) Operator – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna  z 
siedzibą 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

3) Oferent – wykonawca korzystający z Platformy PGE  w celu wzięcia udziału w 
Aukcji; 

4) Platforma PGE– 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; 

5) Elektroniczny System Aukcyjny – dostępna na Platformie PGE za 
pośrednictwem protokołu elektronicznego https internetowa aplikacja 
aukcyjna, do której prawa posiada Operator i która jest przezeń 
eksploatowana, a do której Oferent uzyskuje dostęp; 

6) Aukcja –– dostępna za pośrednictwem protokołu elektronicznego https, w 
ramach internetowej aplikacji aukcyjnej, licytacja elektroniczna organizowana 
na Platformie PGE.; 

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;  

8) Dogrywka – mechanizm, który powoduje przedłużenie Podstawowego Czasu 
Trwania Aukcji; 

9) Postąpienie (Skok Aukcyjny) – minimalna wartość, o którą można zwiększyć 
lub zmniejszyć parametr oferty; 

10) Oferta – oferta złożona w trakcie aukcji na podstawie jednego lub większej 
ilości parametrów podlegających licytacji (kryteria oceny); 

 

 

§ 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 

 

Udział w licytacji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych 
spełniających następujące wymagania techniczne:  
1)Komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows;  
2)Szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada,);  
3)Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej lub 
Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej,  
4)Włączona obsługa skryptów i cookies (domyślnie). 



 

 

§ 2. PRZEDMIOT REGULAMINU 
 
Przedmiotem niniejszego Regulaminu są szczegółowe zasady Aukcji na zakup 

………….. dla PGE ………………….. . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zgodnie                                 z postępowaniem nr …………………. zamieszczonym 

na stronie internetowej ……………………………………… 

Regulamin zawiera oświadczenia i zobowiązania Oferenta kierowane do 

Organizatora i Operatora. 

 

§ 3. ELEKTRONICZNY SYSTEM AUKCYJNY 

 
Aukcja będzie przeprowadzana z użyciem Elektronicznego Systemu Aukcyjnego, 
którego opis zostanie dostarczony Oferentom. 

 

§ 4. ZASADY SKŁADANIA OFERT 
 
1. Parametry oferty ustalone w wyniku Aukcji będą parametrami ostatecznymi. 

Zostaną one uznane jako parametry do zamówienia, o ile oferta Oferenta 
zostanie wybrana. Strony mogą podjąć dodatkowe negocjacje, z zastrzeżeniem 
przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Inicjatywa podjęcia negocjacji 
przysługuje wyłącznie Organizatorowi, zaś Oferent do czasu zakończenia tych 
negocjacji związany jest najlepszymi ofertami, podanymi przez niego na Aukcji. 

2. Ostateczne oferty złożone przez Oferenta podczas Aukcji wiążą Oferenta aż do 
dokonania ostatecznego wyboru przez Organizatora (nawet gdyby inni oferenci 
zgłosili korzystniejsze oferty), nie dłużej jednak niż 30 dni, licząc od dnia 
przeprowadzenia Aukcji. 

3. W przypadku złożenia jednakowych ofert w trakcie prowadzenia aukcji 
dynamicznej, ranking oferty oceny ofert ustalany jest przez system na podstawie 
czasu złożenia oferty. 

4. Złożenie oferty najkorzystniejszej w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej 
nie jest równoznaczne z jej wyborem przez Zamawiającego.  

 

§ 5. POTWIERDZENIE OFERT 
 
1. Oferent zobowiązuje się do potwierdzenia w formie pisemnej swojej 

ostatniej oferty zgłoszonej na Aukcji w dniu przeprowadzenia Aukcji, 
przesyłając ją na numer faksu ……………... 

2. Potwierdzenie wymaga podpisu osoby lub osób upoważnionych do 
reprezentowania Oferenta. Za osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta 
uznaje się: 

1) osoby wpisane lub zgłoszone do właściwego rejestru przedsiębiorców; 

2) osoby, których nazwiska zostały wymienione w zaświadczeniach o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej; 

3) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez 
osoby, o których mowa w punktach 1) i 2. 



 

 

3. W przypadku odmowy lub uchylania się  przez Oferenta od pisemnego 
potwierdzenia oferty złożonej w aukcji Zamawiający może zdecydować, o 
wykluczeniu Oferenta z udziału w postępowaniach zakupowych prowadzonych w 
okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

4. Wzór potwierdzenia oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 

§ 6. CZAS TRWANIA AUKCJI 
 
1. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to ……. minut. Podstawowy 

Czas Trwania może zostać wydłużony o ewentualne dogrywki. Zasady dogrywek 
zostały przedstawione w ust. 2. 

2. Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania 
Aukcji zostanie złożona nowa oferta. W takim przypadku Aukcja zostanie 
przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o 5 minut plus liczba sekund 
dopełniająca rozpoczętą minutę, o ile nie padnie kolejna, przedłużająca ją oferta.  

 

§ 7. LICYTACJAELEKTRONICZNA/AUKCJA 
 

1. Licytacja elektroniczna/Aukcja odbywać się będzie według reguły 
zniżkowej/zwyżkowej* aukcji angielskiej/dynamicznej*, co oznacza, że każda 
następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona 
niższa/wyższa* od aktualnie najkorzystniejszej oferty. Oferent nie będzie miał 
możliwości podwyższenia/obniżenia* uprzednio zaproponowanej przez siebie 
oferty cenowej. 

2. W przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych Licytacja 
elektroniczna/Aukcja może odbywać się wyłącznie wg reguły aukcji 
angielskiej. 

Szczegóły składania ofert wyjaśnione są w Podręczniku Oferenta wysyłanego wraz z 
Zaproszeniem i Regulaminem. 

 

§ 8. POMOC PODCZAS AUKCJI 

 
1. Podczas Aukcji oferent może skorzystać z pomocy telefonicznej pod numerem:  

44 ………… Rozmowy te są rejestrowane (nagrywane). 

2. W przypadku zgłoszenia przez Oferenta problemu technicznego na minutę 
przed planowanym czasem zamknięcia aukcji, Operator Aukcji nie ponosi 
odpowiedzialności za brak możliwości udzielenia pomocy technicznej. 

 

§ 9. ZWYCIĘZCY PRZETARGU 
 
Organizator wyłoni zwycięzców przetargu na podstawie ofert potwierdzonych 
pisemnie, o których mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Regulaminu 
Zakupów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. 

§ 10. OPŁATY 
 



 

 

Oferent nie ponosi żadnych opłat z tytułu udziału w Aukcji. 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Po zakończonej Aukcji należy przesłać na numer faksu ……………….. 

podpisane potwierdzenie oferty. 

 
* niepotrzebne skreślić 

  



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej 

 

 

POTWIERDZENIE OFERTY NA ZAKUP  

…………… dla …………….. 

zgodnie z postępowaniem nr …………………. 

 

Działając w imieniu i na rzecz............................................................................ 

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

.......................................................................................................................................,  

zgodnie z Regulaminem Warunki Udziału w Aukcji Elektronicznej, niniejszym wobec 

Organizatora: ………………………………………, 

1. potwierdzam ostateczną ofertę cenową, złożoną przez nas podczas Aukcji 

Elektronicznej, która miała miejsce w dniu: ........................ 

2. oświadczam, że nasza ostateczna oferta cenowa to: 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn. 

Cena 
jednostkowa/ 
(netto/brutto) 

PLN 

Wartość 
zamówienia 

(netto/brutto) 
/ PLN 

1    
 
 
 

 

2      

 

 

 

 

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

Czytelny podpis i pieczęć osoby  

upoważnionej do reprezentowania Oferenta 

miejsce, data 

 
 


