Uchwała Nr 152/12/08
Zarządu
e-WGT Spółka Akcyjna
z dnia 2 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany
Zasad handlu żywcem wieprzowym na e-WGT S.A.

Działając na podstawie § 2.3 Regulaminu Rynku, Zarząd e-WGT S.A.
postanawia co następuje:
§1
Zatwierdza się Zasady handlu zwierzętami żywymi na Giełdzie Żywca
e-WGT S.A. w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr 142/09/08 Zarządu e-WGT S.A. z dnia 30 września
2008 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu
Artur Żur

Prezes Zarządu
Michał Jerzak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 152/12/08
Zarządu e-WGT S.A.
z dnia 02.12.2008r.

Zasady handlu zwierzętami żywymi
na Giełdzie Żywca e-WGT S.A.
Niniejsze zasady stanowią załącznik do Regulaminu Rynku e-WGT S.A. I obowiązują
w handlu zwierzętami żywymi na platformie internetowej e-WGT S.A.
1. Sprzedaż zwierząt żywych
dokonywana jest przez:
a)
b)
c)
d)

na

platformie

internetowej

e-WGT S.A.

Producentów i hodowców zwierząt;
Przedstawicieli grup producenckich skupiających producentów zwierząt;
Organizacje skupiające producentów zwierząt;
Pośredników w handlu zwierzętami żywymi rozumianych jako przedsiębiorców
oferujących do sprzedaży zwierzęta żywe zakupione od producentów zwierząt
żywych lub grup producenckich skupiających producentów zwierząt żywych.

2. Opis towaru
Przedmiotem handlu na platformie internetowej e-WGT S.A. są zwierzęta żywe
rozliczane według wagi żywej, według wagi poubojowej (WBC) i klasyfikacji EUROP
lub według wartości sztuki hodowlanej.
3. Jednostka transakcyjna
a) Jednostką transakcyjną jest tucznik o średniej poubojowej masie tuszy ciepłej
(WBC) 85 kg i mięsności 55% (klasa E) – zdefiniowany w systemie handlu
e-WGT S.A. pod nazwą „Tucznik WBC 55%”;
b) Jednostką transakcyjną jest tucznik o średniej poubojowej masie tuszy ciepłej
(WBC) 85 kg - zdefiniowany w systemie handlu e-WGT S.A. pod nazwą „Tucznik
WBC bez klasyfikacji”;
c) Jednostką transakcyjną jest tucznik o średniej masie żywej 105 kg - zdefiniowany
w systemie handlu e-WGT S.A. pod nazwą „Tucznik w/g wagi żywej”;
d) Jednostką transakcyjną jest jedna sztuka zwierzęcia żywego, innego niż tucznik
wieprzowy, będącego przedmiotem handlu na platformie internetowej e-WGT S.A.
4. Cena zwierząt żywych
a) „Tucznik WBC 55%”. Cena wywoławcza oraz uzyskana cena transakcyjna towaru „Tucznik WBC 55%” jest ceną netto 1 kg tuszy bitej ciepłej (WBC) kl. E o zawartości
mięsa 55%;
b) „Tucznik WBC bez klasyfikacji”. Cena wywoławcza oraz uzyskana cena
transakcyjna towaru - „Tucznik WBC bez klasyfikacji” jest ceną netto 1 kg żywca
obowiązującą dla całej partii żywca. W tym przypadku nie obowiązuje system premii
i potrąceń w ocenie poubojowej.
c) „Tucznik w/g wagi żywej”. Cena wywoławcza oraz uzyskana cena transakcyjna
towaru - „Tucznik w/g wagi żywej” jest ceną netto 1 kg żywca obowiązującą dla

całej partii żywca. W tym przypadku nie stosuje się oceny poubojowej.
d) Cena zwierząt żywych, innych niż tucznik wieprzowy, będących przedmiotem
handlu na Internetowej Platformie e-WGT S.A. może być ceną netto 1 kg wagi
żywej, ceną netto 1 kg wagi tuszy poubojowej lub ceną jednej sztuki. Bazą ceny jest
lokalizacja sprzedającego (cena nie obejmuje kosztów transportu) chyba,
że wystawca oferty zdecydował inaczej.
5. Termin wystawienia oferty
a) Oferta sprzedaży lub kupna inicjująca przetarg powinna być wprowadzona
do godziny 23:59 w dniu poprzedzającym przetarg;
b) W przypadku, gdy oferta zostanie wprowadzona poza godzinami pracy
e-WGT S.A., zostanie ona zaakceptowana (upubliczniona) do godziny 9:00
pierwszego dnia roboczego;
c) Oferta sprzedaży lub kupna zwierząt żywych może być wprowadzona do Tabeli
Ofert e-WGT S.A. w dowolnym czasie.
6. Ilość zwierząt żywych w ofercie sprzedaży
a) Liczba tuczników zgłoszona w ofercie sprzedaży na przetargu nie może być
mniejsza niż 50 szt;
b) Liczba tuczników w ofercie sprzedaży na przetargu stanowi jedną partię żywca;
c) Liczba zwierząt żywych zgłoszona w ofercie sprzedaży do Tabeli Ofert e-WGT S.A.
może być dowolna;
7. Ilość zwierząt żywych w ofercie kupna
a) Liczba tuczników zgłoszona w ofercie kupna na przetargu nie może być mniejsza
niż 50 szt;
b) Liczba tuczników zgłoszona w ofercie kupna na przetargu może być podzielona
na standardowe kontrakty (jednostki transakcyjne). O wielkości kontraktu decyduje
Kupujący. Kontrakt nie może być mniejszy niż 50 szt.;
c) Liczba tuczników w ofercie kupna na przetargu musi dzielić się bez reszty przez
wielkość kontraktu - nie ma możliwości wystawienia kontraktu dodatkowego;
d) Liczba zwierząt żywych zgłoszona w ofercie kupna do Tabeli Ofert e-WGT S.A.
może być dowolna.
8. Wadia obowiązujące na sesjach przetargowych i ich wysokość
a) Wadium wpłacane jest na konto e-WGT S.A.;
b) Wadium stanowi zabezpieczenie transakcji na wypadek niedotrzymania warunków
transakcji przez jedną ze stron. Wadium blokowane jest na rachunku bankowym
e-WGT S.A. na czas realizacji transakcji a następnie na podstawie dyspozycji stron
jest zwracane. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się z transakcji przez
jedną ze stron następuje przepadek wadium wpłaconego przez tę stronę transakcji
na rzecz strony pokrzywdzonej;
c) Wadium wystawiającego ofertę sprzedaży lub kupna wynosi 1,5% wartości
wystawionego żywca - liczonej od ceny wywoławczej;
d) Wadium odpowiadającego na ofertę (licytującego) wynosi 3% wartości
wystawionego żywca - liczonej od ceny wywoławczej.
9. Licytacja i zawieranie transakcji w przetargach na sprzedaż zwierząt żywych

a) Składanie ofert zakupu podczas licytacji polega na wprowadzaniu zatwierdzaniu
proponowanych cen za całą partię żywca;
b) Składanie ofert zakupu podczas licytacji prowadzonej przez Członka Publicznego
wymaga dodatkowo wskazania Klienta, na zlecenie którego składana jest oferta;
c) W drodze licytacji ceny w górę wyłoniony zostaje jeden Kupujący. W momencie
rozstrzygnięcia licytacji, na terminalu Sprzedającego wyświetlane są dane
identyfikacyjne Kupującego oraz standardowy sposób rozliczenia poubojowego
stosowany przez Kupującego obowiązujący na przetargach w których towarem jest
„Tucznik WBC 55%”. Sprzedający będący organizatorem przetargu dokonuje
akceptacji lub odrzuca ofertę Kupującego w wyznaczonym czasie.
Na przetargach, w których towarem jest „Tucznik w/g wagi żywej” lub „Tucznik WBC
bez klasyfikacji” na terminalu Sprzedającego wyświetlane są dane identyfikacyjne
Kupującego, mogą być wyświetlane inne informacje o Kupującym np. o sposobie
rozliczenia poubojowego. W tych przetargach nie obowiązuje system premii
i potrąceń stosowany przez Kupującego. Sprzedający będący organizatorem
przetargu dokonuje akceptacji lub odrzuca ofertę Kupującego w wyznaczonym
czasie.
d) Zawarcie transakcji następuje z chwilą akceptacji najlepszej oferty złożonej przez
Kupującego;
e) W sytuacji, gdy Sprzedający nie zaakceptuje lub nie odrzuci najlepszej oferty
następuje administracyjne zamknięcie przetargu skutkujące odrzuceniem oferty
Kupującego.
10. Licytacja i zawarcie transakcji w przetargu na zakup zwierząt żywych
a) Składanie ofert sprzedaży podczas licytacji polega na wprowadzaniu
i zatwierdzaniu proponowanych cen sprzedaży oraz liczby kontraktów;
b) Składanie ofert sprzedaży podczas licytacji prowadzonej przez Członka
Publicznego wymaga dodatkowo wskazania Klienta na zlecenie którego składana
jest oferta;
c) W drodze licytacji ceny w dół wyłonieni zostają Sprzedający oferujący najniższe
ceny sprzedaży. W momencie rozstrzygnięcia licytacji, na terminalu Kupującego
wyświetlane są dane identyfikacyjne Sprzedających w tym miejsce odbioru żywca
w przypadku gdy Sprzedającym jest Pośrednik. Kupujący będący organizatorem
przetargu dokonuje akceptacji lub odrzuca oferty poszczególnych Sprzedających w
wyznaczonym czasie. Zawarcie transakcji następuje z chwilą akceptacji oferty
złożonej przez Sprzedającego;
d) W sytuacji, gdy Kupujący nie zaakceptuje lub nie odrzuci ofert wyłonionych w
drodze licytacji następuje administracyjne zamknięcie przetargu skutkujące
odrzuceniem ofert Sprzedających.
11. Negocjacje i zawieranie transakcji w Tabeli Ofert, których przedmiotem są
zwierzęta żywe
a) Negocjacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji.
systemu informatycznego Tabeli Ofert e-WGT S.A. umożliwiających składanie
propozycji zakupu lub sprzedaży towaru będącego przedmiotem oferty w Tabeli
Ofert e-WGT S.A.;
b) Odpowiadający na ofertę kupna lub sprzedaży towaru zamieszczoną w Tabeli Ofert
e-WGT S.A. powinien złożyć własną ofertę sprzedaży lub zakupu (kontrofertę);

c) Wystawca oferty w Tabeli Ofert e-WGT S.A. (oferent) może zaakceptować
propozycję zakupu lub sprzedaży (kontrofertę) złożoną przez odpowiadającego
na ofertę lub złożyć kolejną własną ofertę;
d) Odpowiadający na ofertę zamieszczoną w Tabeli Ofert e-WGT S.A. (kontroferent)
może zaakceptować kolejną propozycję zakupu lub sprzedaży (odpowiedź
na kontrofertę) złożoną przez wystawcę oferty w Tabeli Ofert e-WGT S.A. lub
złożyć kolejną kontrofertę;
e) Zawarcie transakcji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Zawrzyj transakcję”;
f) Zawarcie transakcji oznacza pełną akceptację przez obie strony wszystkich
zawartych w ofercie warunków i jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupnasprzedaży;
g) Zawarcie umowy kupna-sprzedaży przez strony transakcji potwierdza system
informatyczny Tabeli Ofert e-WGT S.A. za pomocą komunikatora tekstowego oraz
poczty elektronicznej;
h) Odstąpienie od zawartej umowy lub zmiana warunków umowy wymaga pisemnego
oświadczenia woli obu stron transakcji, które powinno być niezwłocznie
dostarczone do e-WGT S.A. w formie aneksu do umowy;
i) Wszelkie spory, które mogą powstać między stronami transakcji w wyniku zawarcia
i realizacji umowy i nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozpatrywane
przez sąd właściwy miejscowo dla wystawcy oferty;
j) e-WGT S.A. nie jest stroną transakcji zawieranych na platformie internetowej
e-WGT S.A. i nie odpowiada za zobowiązania stron.
12. Odbiór zwierząt
a) Odbiór zwierząt powinien nastąpić w terminie określonym w ofercie w siedzibie
producenta żywca lub w miejscu wskazanym w ofercie przez grupę producencką
lub pośrednika;
b) Przed terminem odbioru, zakład mięsny kupujący zwierzęta żywe, dokonuje wpłaty
na konto bankowe e-WGT S.A. w wysokości 50% wartości zawartej transakcji,
licząc według ceny transakcyjnej netto celem zabezpieczenia płatności - przy czym
przez zakład mięsny rozumie się każdy podmiot dokonujący skupu i oceny
poubojowej lub podmiot dokonujący przerobu surowców pochodzenia zwierzęcego.
c) Przed terminem odbioru, niebędący zakładem mięsnym kupujący zwierzęta żywe,
dokonuje wpłaty na konto bankowe e-WGT S.A. w wysokości 100% wartości
zawartej transakcji, licząc według ceny transakcyjnej brutto - celem zabezpieczenia
płatności
d) Odbiór zwierząt żywych następuje w terminie zawartym w ofercie przetargowej,
po wpłynięciu na konto e-WGT S.A środków, o których mowa w pkt 12 b).;
e) Ilość zwierząt żywych przedstawiona do wydania przez Sprzedającego musi być
zgodna z ilością sprzedaną na przetargu z tolerancją +/– 5%;
f) Sprzedający zobowiązany jest do dołączenia wszelkich niezbędnych dokumentów
dotyczących dostarczonego żywca wieprzowego lub innych zwierząt żywych
zgodnie z obowiązującym przepisami weterynaryjnymi i wymogami Kupującego;
g) Sprzedający zobowiązuje się do wydania żywca wieprzowego lub innych zwierząt
żywych czystych, bez obić i innych uszkodzeń oraz nieokarmionych;
h) Sprzedający zobowiązany jest do prawidłowego i czytelnego oznakowania zwierząt
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
13. Ostateczne rozliczenie transakcji
a) Kupujący dokonuje szczegółowej oceny poubojowej zwierząt rozliczanych według
wagi poubojowej tuszy, lub towaru pod nazwą „Tucznik WBC 55%” zgodnie

b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

z zasadami zgłoszonymi do e-WGT S.A. przed przystąpieniem do handlu;
Jeśli w ofercie zakupu Kupujący zaproponował inne kryteria oceny poubojowej niż
zgłoszone wcześniej do e-WGT S.A. - są one obowiązujące dla tej oferty;
Jeśli przedmiotem transakcji były zwierzęta rozliczne poubojowo lub towar pod
nazwą „Tucznik WBC bez klasyfikacji”.- oznacza to, że uzyskana cena transakcyjna
jest ceną netto 1 kg tuszy bitej ciepłej (WBC) obowiązującą dla całej partii żywca.
Nie stosuje się w tym przypadku systemu premii i potrąceń;
Jeśli przedmiotem transakcji były zwierzęta rozliczane w/g wagi żywej lub towar pod
nazwą „Tucznik w/g wagi żywej” oznacza to, że uzyskana cena transakcyjna jest
ceną netto 1 kg wagi żywej obowiązującą dla całej partii zwierząt. Nie stosuje się w
tym przypadku systemu premii i potrąceń;
Po dokonaniu odbioru zwierząt żywych lub dokonaniu odbioru i rozliczenia
poubojowego według WBC i przekazania dokumentów Sprzedającemu,
Sprzedający akceptuje rozliczenie i wystawia fakturę VAT (jeśli rozlicza się z VAT
na warunkach ogólnych) lub Kupujący wystawia fakturę RR;
Kupujący przesyła do e-WGT S.A. kopię faktury RR lub potwierdzenie odbioru
żywca, kopię zbiorczego rozliczenia poubojowego (przy zakupie od producentów
rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych);
Wpłynięcie powyższych
dokumentów do e-WGT S.A. jest podstawą
do niezwłocznego przelania na konto Sprzedającego środków stanowiących
zabezpieczenie, o których mowa w pkt 12 b) tytułem częściowej lub całkowitej
zapłaty za odebrane zwierzęta;
W terminie do 14 dni od daty odbioru zwierząt Kupujący dokonuje wpłaty pozostałej
wartości transakcji wynikającej z faktury VAT lub faktury RR na konto e-WGT S.A.
Kupujący może zaliczyć 3% wadium wpłacone na konto e-WGT S.A. w poczet
zapłaty za odebrane zwierzęta;
e-WGT S.A. niezwłocznie przelewa w imieniu Kupującego na konto Sprzedającego
środki tytułem zapłaty za zakupione zwierzęta i zamyka transakcję.

14. Postanowienia ogólne
a) Stronom transakcji znane są zasady klasyfikacji tusz według WBC i oceny
przydatności oraz jakości zdrowotnej mięsa dokonanej przez Inspekcję
Weterynaryjną, wg klasyfikacji EUROP, limitów wagowych;
b) Strony transakcji wyrażają zgodę na tryb zawierania transakcji oraz sposób
i terminy zapłaty za zakupione zwierzęta żywe, określone w „Zasadach handlu
zwierzętami żywymi na Giełdzie Żywca e-WGT S.A.”, stanowiących załącznik
do Regulaminu Rynku e-WGT S.A.;
c) Dokumenty transakcyjne potwierdzające zawarcie transakcji na Internetowej
Platformie e-WGT S.A. stanowią umowę kupna/sprzedaży, której integralną częścią
jest niniejszy dokument.

