REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
w Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce
prowadzonym przez Krajową Izbą Producentów Ryb
§1
Przepisy wstępne
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedającym – rozumie się przez to Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb (LCPSR) w Ustce
prowadzone przez Krajową Izbę Producentów Ryb;
b) Rybaku – rozumie się przez to armatora, kierownika jednostki lub inne osoby, które są upoważnione
do reprezentowania statku morskiego (kutra rybackiego), a które zawarły umowę ze Sprzedającym;
c) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
d) Regulaminie Rejestracji – rozumie się przez to Regulamin Rejestracji Pierwszej Sprzedaży Ryb
i Korzystania z Dodatkowych Usług Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb prowadzonego przez
Krajową Izbę Producentów Ryb w Ustce;
e) Uczestniku aukcji – rozumie się przez to kupującego, który zobowiązuje się do uczestniczenia w
sprzedaży aukcyjnej prowadzonej przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie;
f) Dniu – rozumie się przez to dobę od godziny 00.01 do 24:00.
2. Armatorzy oraz inne osoby, korzystające z usług i urządzeń Sprzedającego albo tylko przebywające na jej
obszarze, obowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także do zachowania porządku
i środków ostrożności, mających na celu zachowanie bezpieczeństwa, uniknięcie szkód w urządzeniach
Sprzedającego, przerw w pracy Sprzedającego oraz szkód w środowisku naturalnym.
3. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawują pracownicy Sprzedającego.
4. Na hali aukcyjnej zabrania się: przemieszczania skrzyń z rybą, przekładania ryb, przekładania
oznakowanych skrzynek, poruszania urządzeń aukcyjnych i wyposażenia aukcji, wprowadzania zwierząt,
używania materiałów żrących i zapachowych.
§2
Przyjmowanie ryb
1. Ryby przyjmowane są od Rybaków, którzy mają zawartą Umowę zlecenia, na podstawie której
Sprzedający wystawia faktury sprzedaży ryby w imieniu rybaka. Powyższa umowa stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu.
2. Zgłoszenie zamiaru zejścia kutra do portu w danym dniu, z podaniem ilości ryby, przyjmowane jest do
godziny 18:00. Zgłoszenie godziny zejścia przyjmowane jest na 3 godziny przed zacumowaniem pod nr
telefonu: 691 466 002. Zgłoszenie dostawy po godzinie 23:00, zwłaszcza przy dużych ilościach
dostarczonej ryby przez inne kutry, może skutkować przesunięciem wystawienia dostarczonego ładunku na
następną sesję aukcyjną. Decyzję z tym związaną podejmować będą odpowiedni pracownicy
Sprzedającego.
3. Odbiór ryby przeznaczonej do sprzedaży aukcyjnej prowadzony jest za pomocą sztaplarek do godziny
01:00. Warunkiem przyjęcia ryby jest zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 oraz zgłoszenie po
zacumowaniu gotowości jednostki do rozładunku przez jej kierownika. Przyjmowane ryby na życzenie
Rybaka są sortowane pod względem wielkości i jakości. Za tę usługę pobierana jest opłata zgodnie z
Tabelą Usług w Regulaminie Rejestracji.
4. Ryby przyjmowane do sprzedaży aukcyjnej są przeważane i zasypywane lodem.
5. Ważenie odbywa się elektronicznie i wynik jest automatycznie wprowadzany do głównego systemu
aukcyjnego.
6. Po przeważeniu i/lub posortowaniu dostawa ryby z każdego kutra dzielona jest na partie. Informacja o
każdej partii jest wprowadzana do systemu aukcyjnego, z którego zostanie wydrukowana etykieta
umieszczona na górnej skrzynce każdej partii. Oznaczone partie są wystawione na hali aukcyjnej jako
oferta handlowa. Informacja o ofercie dostępna jest również dla zarejestrowanych kupców na systemowej
stronie internetowej, po wpisaniu odpowiedniego kodu dostępu.
7. Etykieta opisująca partię zawiera następujące elementy: numer partii, datę przyjęcia, nazwę kutra, gatunek
ryby, wagę partii (lotu), rozmiar ryby, klasę jakości, obszar FAO oraz narzędzia połowu.

8. Zabrania się wejścia Rybakom na halę aukcyjną podczas ustawiania partii ryb oraz w trakcie prowadzenia
licytacji.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa potencjalnego kupca w licytacji jest zarejestrowanie w systemie aukcyjnym
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje, co umożliwi automatyczny wydruk faktur po zawartych
transakcjach. Uczestnik licytacji wcześniej zawiera ze Sprzedającym umowę o współpracy, która stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zarejestrowanie w systemie aukcyjnym oznacza pełną
akceptację warunków Regulaminu.
2. Każdy kupujący zobowiązany jest, zgodnie z umową podpisaną ze Sprzedającym, do dokonania płatności
w terminie określonym na fakturze, pod warunkiem posiadania zabezpieczenia finansowego transakcji
aukcyjnej i wyznaczającej limit transakcyjny.
3. Istnieje możliwość dokonania zabezpieczenia finansowego w postaci wpłaty kaucji na rachunek
Sprzedającego w wysokości 100% planowanych zakupów. Pieniądze powinny znaleźć się na koncie
aukcji najpóźniej dzień przed licytacją. Inną formą zabezpieczenia transakcji jest dokonanie wpłaty
gotówkowej na miejscu, najpóźniej na 2 godziny przed sesją aukcyjną.
4. Sprzedający pobiera od dostawcy opłatę za rejestrację gatunków ryb, których zasoby wymagają
wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru zgodnie z Tabelą Usług stanowiącą załącznik Regulaminu
Rejestracji. W przypadku pozostałych gatunków Sprzedający pobiera opłatę za przygotowanie ryby do
sprzedaży aukcyjnej w wysokości 0,10 zł/kg. Uczestnik aukcji płaci za dokonaną transakcję prowizję w
wysokości 5% od wartości transakcji, która automatycznie dopisywana będzie do faktury. Wysokość
prowizji i cen za wszystkie usługi, świadczone przez Sprzedającego, zawarta jest w cenniku dostępnym w
siedzibie przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a w Ustce.
5. Do licytacji przystępują tylko przedstawiciele firm, które podpisały umowę oraz posiadają
zabezpieczenie finansowe.
6. Konto bankowe Krajowej Izby Producentów Ryb w Ustce:
Bank Spółdzielczy w Ustce
nr konta: 04 9315 0004 0000 1658 2000 0010.
7. Płatności za dostawę ryby na rzecz Rybaków dokonywane są w terminie określonym na fakturze. Faktury
i dokumenty pierwszej sprzedaży wydawane są w dniu licytacji od godziny 12:00 w siedzibie
Sprzedającego.
8. W godzinach od 06:30 do 07:00 kupcy mogą oglądać oferowany towar. Od godziny 07:00 rozpoczyna
się licytacja prowadzona z użyciem systemu elektronicznego. Każdy Uczestnik aukcji otrzymuje
transmiter, za pomocą którego w odpowiednim momencie licytuje, tj w chwili gdy zaakceptuje cenę
(poprzez przyciśnięcie przycisku na transmiterze i zatrzymanie zegara automatycznie dokona transakcji).
9. Akceptacja ceny poprzez przyciśnięcie przycisku na transmiterze i zatrzymanie zegara stanowi przybicie
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jest równoznaczna z zawarciem umowy nabycia
wylicytowanej partii ryb, a co za tym idzie, upoważnia Sprzedającego do stosownych potrąceń z
dokonanego wcześniej zabezpieczenia finansowego.
10. Komunikacja transmitera z zegarem aukcyjnym odbywa się drogą radiową, co umożliwia Uczestnikowi
aukcji licytowanie z dowolnego miejsca hali aukcyjnej. Sprzedaż odbywa się w systemie ceny spadającej,
tzn. dla licytowanej w danej chwili partii towaru operator poda cenę wyjściową, która spadać będzie z
odpowiednią szybkością do poziomu ceny minimalnej, ustalonej przez organizację producencką. Jeżeli
spadająca cena dojdzie do ceny minimalnej, a nikt nie naciśnie przycisku, licytacja danej partii zostanie
powtórzona. Partia niesprzedana w wyniku powtórnej licytacji zostaje wycofana ze sprzedaży aukcyjnej.
11. Wobec braku powodzenia działania określonego w powyższym paragrafie, ryba zostaje wycofana
i przekazana Rybakowi (dostawcy ryby).
12. Informacja o partii czekającej na licytację, partii licytowanej w danym momencie oraz o transakcji
zawartej przed momentem wyświetlane są na panelu, umieszczonym na specjalnym pojeździe tzw.
Moby-Clock. Pojazdem tym kieruje operator systemu, który podaje cenę wyjściową dla każdego gatunku
ryby, a także potwierdza zawarcie transakcji, drukując, za każdym razem, umieszczaną na skrzynce
etykietę z informacją, kto dokonał zakupu.

§4
Pozostałe czynności odbywające się na terenie KIPR określone zostały odrębnymi przepisami KIPR.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 1 stycznia 2012 r.

Prezes Krajowej Izby Producentów Ryb
Bogdan Młyński

Zarząd Krajowej Izby Producentów Ryb
Marcin Jodko
Robert Klusek
Andrzej Świniarski
Tomasz Wepryk
Zbigniew Zemła

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży Aukcyjnej LCPSR w Ustce

Umowa zlecenia
zawarta dnia …................. r. pomiędzy:

Przedsiębiorcą działającym pod nazwą:
…………………………………………………………………………...
NIP ……………………………
zwanym dalej: Zleceniodawcą,
a
Krajową Izbą Producentów Ryb, ul. Bohaterów Westerplatte 4a, 76-270 Ustka
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, KRS nr: 0000133150,
reprezentowaną przez: …………………………………………………...
zwaną dalej: Zleceniobiorcą,
o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca oświadczają, iż są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku
VAT (VAT-UE).
2. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające
na: wystawianiu przez Zleceniobiorcę w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy faktur, faktur
korygujących i duplikatów faktur za dostawę (sprzedaż) przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy
towarów lub odpłatne świadczenie mu usług.
3. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do dokonywania czynności, o których mowa w pkt.2 w
jego imieniu i na jego rachunek.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, o których
mowa w pkt.2 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się iż, w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie sam
wystawiał faktur, faktur korygujących i duplikatów na rzecz Zleceniobiorcy jako nabywcy towarów
i usług, za wykonaną dostawę (sprzedaż) lub świadczone usługi.
6. Zleceniobiorca będzie przedstawiał Zleceniodawcy oryginały i kopie faktur do ich akceptacji w
formie podpisu, w terminie 10 dni od daty jej wystawienia. Kopia faktury, faktury korygującej
i duplikatów pozostają u Zleceniobiorcy.
7. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego poinformowania o ich wykreśleniu z rejestru
jako podatnika VAT oraz o zbyciu przedsiębiorstwa.
8. Jednocześnie Zleceniodawca wyraża zgodę na stałe kompensowanie i potrącanie ze swoich należności
wynikających z faktur VAT za dostawę towaru (ryby) do Zleceniobiorcy, pobieranych przez
Zleceniobiorcę prowizji oraz kosztów wszystkich usług (lód, przynęta i inne), powiększonych o
podatek VAT, świadczonych na rzecz Zleceniodawcy. Kompensata stanowić będzie zapłatę za
dostarczoną rybę.

§2
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia …................................ r.
§3
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem dwumiesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
§4
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§5
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sprzedaży Aukcyjnej LCPSR w Ustce

Umowa o współpracy
zawarta dnia ….............………..... r. pomiędzy:

Przedsiębiorcą działającym pod nazwą: …..
…………………………………………….................................................................
w oparciu o wpis ewidencji działalności gospodarczej …………………………………
reprezentowanym przez: …...............................................................................................
zwanym dalej Uczestnikiem aukcji
a
Krajową Izbą Producentów Ryb
ul. Bohaterów Westerplatte 4a, 76-270 Ustka
zarejestrowaną w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS
0000133150
zwaną dalej Sprzedającym,
reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………..
o następującej treści:
§1

1. Uczestnik aukcji zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do uczestniczenia w sprzedaży aukcyjnej
prowadzonej przez Sprzedającego na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży Aukcyjnej w Lokalnym
Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce prowadzonym przez Krajową Izbę Producentów Ryb, zapoznał się i
akceptuje jego zapisy.

2. Sprzedający zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do dokonywania sprzedaży wylicytowanej przez
Uczestnika aukcji partii towaru według zasad obowiązujących w regulaminie, o którym mowa w pkt. 1 i do
wystawienia za dokonaną sprzedaż faktury VAT.
§2

1. Do podstawowych obowiązków Uczestnika aukcji należy terminowe regulowanie należności za dokonany
w ramach aukcji zakup towaru. Należność za zakup towaru powiększona będzie o prowizję aukcyjną i koszt
ewentualnych opakowań.

2. Zapłata za zakup danej partii ryby na sesji aukcyjnej nastąpi zgodnie z terminem określonym na fakturze,
przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Sprzedającego, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Ustce:
04 9315 0004 0000 1658 2000 0010.

3. Zapłata za towar oznacza wpływ należności na rachunek Sprzedającego.
§3

1. Celem zabezpieczenia terminowej płatności za zakup towaru na aukcji, Kupujący ustanowi na rzecz
Sprzedającego bezwarunkową, nieodwołalną, gwarancję bankową płatną przez Bank na pierwsze pisemne
żądanie Sprzedającego, (tj. Krajową Izbę Producentów Ryb w Ustce). Gwarancja obejmować będzie
wierzytelności wynikające z umów kupna – sprzedaży towaru na aukcji dokonanych na zasadach opisanych w
niniejszej umowie i regulaminie aukcji wraz z odsetkami i innymi kosztami, które mogą powstać w związku z
nieprawidłową realizacją niniejszej umowy przez Uczestnika aukcji. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest

złożenie oryginału gwarancji w siedzibie Sprzedającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień uczestnictwa
w aukcji rybnej, do godz. 14.00.

2. Inną dopuszczalną formą zabezpieczenia terminowej płatności za zakup towaru na aukcji, jest dokonanie
100% przedpłaty na rachunek Sprzedającego w Banku Spółdzielczym w Ustce, z którego Sprzedający będzie
miał prawo dokonać potrącenia należnej kwoty brutto z tytułu wystawionych faktur. Przedpłata powinna być
złożona na rachunku Sprzedającego najpóźniej w dniu poprzedzającym uczestnictwo uczestnika aukcji w sesji
aukcyjnej, do godz. 14.00. Po aukcji, różnica pomiędzy wartością zawartej transakcji a wielkością przedpłaty
zostanie zwrócona na wniosek Kupującego, w przeciwnym wypadku kwota ta zostanie wprowadzona do
systemu aukcyjnego jako limit transakcyjny na następny dzień.

3. Uczestnik aukcji będzie mógł dokonać zakupu ryby na aukcji tylko do wysokości kwoty, na jaką gwarancja
lub przedpłata została złożona. Nieuregulowanie poprzednich płatności za zakupiony towar oraz za należną
prowizję spowoduje zmniejszenie limitu transakcyjnego, tj. kwoty, do wysokości której na następnej aukcji
Kupujący będzie miał prawo licytować.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§5
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
§6
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§7

1. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmian w
Regulaminie Sprzedaży Aukcyjnej, które mogą być dokonywane jednostronnie przez Sprzedającego na co
Uczestnik aukcji wyraża zgodę, pod warunkiem bieżącego informowania go o tych zmianach.

2. Za poinformowanie o zmianach w regulaminie uważa się odpowiednią adnotację na stronie internetowej
Sprzedającego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Sprzedającego i dla
Uczestnika aukcji.

Uczestnik aukcji

Sprzedający

Załącznik nr 3 do Regulaminu Sprzedaży Aukcyjnej LCPSR w Ustce

CENNIK OBSŁUGI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
(kwoty zamieszczone w cenniku są kwotami netto)

1. Wprowadzenie ryb do sprzedaży aukcyjnej:
a) gatunki ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru – wyłącznie opłata
rejestracyjna:
−

dorsz: 0,15 zł/kg,

−

łosoś: 0,20 zł/kg,

b) pozostałe gatunki ryb – opłata za przygotowanie ryb do sprzedaży aukcyjnej (przeważenie): 0,10 zł /kg.
2. Pozostałe usługi – wg Tabeli usług Regulaminu Rejestracji, przykładowo:
−

lodowanie: 0,08 zł/kg,

−

przesortowanie wg jakości: 0,25 zł/kg,

−

przesortowane wg wielkości: 0,15 zł/kg,

−

przechowywanie w komorze „0”: 1,50 zł/t/h.

3. Prowizja pobierana od Uczestnika aukcji (kupującego): 5% wartości transakcji.

Zmiana załącznika nr 3 do Regulaminu Sprzedaży Aukcyjnej LCPSR w Ustce w dniu 21 czerwca 2013 r.
Obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

