WĘGLoKoKs KRAJ

Nr sprawy: PRZZ I 2433

Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie' ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 00000806'18,
NIP: 653-000-48-65,
ad res stro n y n te rn etowe j : vyvyy.'w ęg!|"g.!Lę!s ętr!: ę i. p !
Sposob komunikowania się z \Ałkonawcami został określony w dalszej częŚci SIWZ
Godziny uzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
P RO F L N A B YWCY : h ttps //d os t aw gy -w e q -oJ o Bg.eq ig-b iz
i
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ll. lnformacje podstawowe:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o, zwanym w dalej
Regulaminem.

2. Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla \ĄłkonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.
3. ZamawiĄący dopuszcza moŹliwoŚć składania ofeń częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza moŻliwości składania ofeńy wariantowej.
5. Zamawiający zamierza zawrzec umowę ramową ze wszystkimi Wykonawcami spełniającymi warunki
postępowania.

6. Zamawiający będzie udzielał zamowień wykonawczych
elektronicznych.

7. Liczbę

8'

na

podstawie przeprowadzonych aukcji

i

intensywnoŚÓ udzielanych zamÓwień wykonawczych będą warunkowac biezące potrzeby
Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwoścpowierzenia częścizamÓwienia do wykonania przez podwykonawcÓw
ząda wskazania pzez Wykonawcę w ofercie częścizamÓwienia, ktÓrej wykonanie zamieza powierzyc
podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie Załącznikiem nr 5 do SIWZ

i

lll. opis pzedmiotu zamówienia.
1' Przedmiotem zamowienia jest: Wyłonienie Wykonawców do zawarcia umowy ramowej na sprzedaż
złomu staIowego, złomu metali koIorowych i złomu metali szlachetnych powstających w wyniku
prowadzonych procesów technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do
sprzedaży w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary
2, SzczegÓłowy zakres zamÓwienia określonow Załączniku Nr 1 oraz 1a do SIWZ.
lV.Termin sprzedaży:
1. Sprzedaz złomu odbywac się będzie sukcesywnie na podstawie iloŚci
w terminach zawańych kaŻdorazowo w ogłoszeniach o licytacji elektronicznej.
2. Umowa ramowa obowiązywaÓ będzie : 24 miesiące od daty jej zawarcia.

i

rodzaju zgromadzonego złomu

V. Warunki udziału w postępowaniu :
1. o skup złomu mogą ubiegaĆ się V$konawcy, ktÓrzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, jezeli przepisy prawne
nakładają taki obowiązek;

2) znĄdująsię w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejzakup złomu od sprzedającego;
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w sprawie spzedaŻy złomu;
4) nie zalegajązuiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne z wyjątkiem
pzypadkÓw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożeniena raty zaległych

płatnościlub wstzymanie w całościwykonaniadecyzji właŚciwego organu;
5) nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \ĄłkonawcÓw' ktÓrzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeŻeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli poryzez likwidację majątku upadłego.

Vl.

Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiaiacv Żada pęedłoŻenia wraz z oterta:
1. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza ofeńowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
2. Zezwolenia na zbieranie, zezwo|enie na pzetwarzanie lub zezwolenie na zbieranie i przeMlarzanie odpadÓw,
wydanego na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (D2.U.2020.po2.797t.j.),
Strona 1
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na transport odpadÓw, WaŻnego na jaki czas zostało wydane (zezwolenie), jednak nie dłuŻej niz
przewiduje to ań. 233 i art.234 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2020.poz.797t.j.),bądŻ
wpisu do rejestru mars(Dz.U.2020.poz' 797 t. j.),załka w momencie jego utworzenia zgodnie z ań.234 Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020.poz.797t. j.),lub umowy z innym podmiotem na Świadczenie
usług transpońowych dla transportu odpadÓw objętych zezwoleniem na transpoń odpadÓw, Ważnego na jaki
czas zostało wydane (zezwolenie), jednak nie dłuzej niz pzewiduje to ań. 234 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r'
o odpadach (Dz. U. 2020.poz' 797 t. j.),bądŹ wpisu do rejestru marszałka w momencie jego utwozenia zgodnie
art.,234 Ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020.po2.797 t. ).),
odpisu z właściweqoreiestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku do osob
fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem
WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego' wystawionego
nie wczeŚniej niŻ 5 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla \AfukonawcóW, ktÓrzy prowadzą
działalnoŚć na podstawie innych dokumentów - ten dokument;
Zaświadczenia właściweqonaczelnika urzedu skarboweoo potwierdzającego, że \Ąkonawca nie zalega
z opacaniem podatkÓw lub zaświadczenie, Że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu
podatkowego - wystawionego nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń;

3' Zezwolenia

4.

5.

z

6. Zaświadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznvch lub Kasv Rolniczeqo
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzającego, Że uzyskał pzewidziane prawem
zwolnienie' odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całoŚciwykonania decyzji
właściwegoorganu _ wystawionego nie wczeŚniej niŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń;

7. oŚwiadczenia \Alkonawcy

o

niekaralnoŚci, zgodnie

,, oświ adczen i e o n i eka ral n ości "
8. W przypadku składnia ofeńy przez spÓłkę cywilną
zaŚwiadczenie o nadaniu nr REGoN.

-

ze

Wzorem oświadczenia -Załącznik Nr 3

umowę społki cywilnej, zaŚwiadczenie o nadaniu NlP

i

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej ,,za zgodnośÓ z oryginałem" przez Wykonawcę lub pzez osoby upoważnione do jego
reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane Wraz
z tłumaczeniem na język polski'

Vll. opis sposobu przygotowania ofeńy:

'1) \AĄlkonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofeńę.

z) ofertę w

pisemnej.

postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyć w jednym egzemplarzu wyłącznie w formie

3) Do oferty naleŻy dołączyĆ:
. WYPełniony i podpisany Formulaz ofertowy spoządzony według Wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 2 do

.

slwz.

Dokumenty i oświadczenia zgodnie z częściąVl slwz .
4) TreŚĆ oferty musi byc zgodna ze wszystkimi postanowieniamizawańymi w Sl\ĄZ'
5) ofeńa musi byĆ sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.
6) ofeńa powinna byÓ zaopatrzona W spis wszystkich pzedkładanych dokumentow i oŚwiadczeń (załącznikow).

z) oterta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi

8)' U[owaznienie oo podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu Vllkonawcy nalezy
załączyc do ofeńy w oryginale lub musi wynikac z przedstawionych dokumentÓw- wzór stanowi Załącznik Nr
4 do SlWZ -,,Pełnomocnictwo"
9) Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złożeniem)muszą byc naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osob podpisujących ofeńę

10) Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane' ofeńa powinna

byÓ

zszyta w sposób

utrudn iający jej zdekompletowan ie

Vlll. Transpoń:

1'
2'

Wykońawca zobowiązany jest do zapewnienia taboru samochodowego WyposaŻonego w uządzenia samo
załadowcze typu HDS z końcÓwką czerpalną lub magnetyczną.
Koszty transpońu złomu ponosiWykonawca.

lx.

Forma płatności.

x.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ramowej

Przedpłata.

Sekretarz Komisji: Manena Miętus

\NIS\\
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xl. opis

kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował p?zy wyborze ofeńy wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofert.
Umowa będzie miała charakter ramowy, do ktorej zamowienia wykonawcze będą udzielane na podstawie
przeprowadzonych aukcji elektronicznych w systemie internetowym WĘGLOKOKS KRAJ Sp, z o.o', na
podstawie najkorzystniejszej ofeńy cenowej złoŻonq pzez Wykonawcę.
Szczegółowa specyfikacja złomu stalowego oraz złomu metali kolorowych będzie podawana w
ogłoszeniu o aukcji elektronicznej.

Xll. Warunki umowy ramowej.
1' lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone
st\ 2.

zostaną do umowy ramowej, zostały okreŚlone w Załączniku nr 6

Xlll. Termin związan|a ofeńą.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofeńą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2' Zawarcie umowy moŻe nastąpiĆ po upływie terminu związania ofeńą i nie jest Wymagane jego pzedłużanie.
Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do WykonawcÓw
z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

XIV. Termin i mieisce składania ofeń.

ofeńę nalezy złoŻyćw niepzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w następującym miejscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
Brama qłówna -^wjazd do
n^ n^r^!,j .(&. !.n! łl.ł.r.ao
d :""n ą".:tb
Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarowno osobisfego składania ofert pnez Wykonawcow,
jak rownieŻ składania ich za poŚrednictwem poczty lub kuriera

2.

Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie nalezy

umieściĆ nazwę i adres \AĄlkonawcy z dopiskiem

Postępowanie o udzielenie zamowienia pt.:
Zawarcie umowy ramowej na sprzedażzłomu stalowego, złomu metali kolorowych
i złomu meta!i szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów
technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do spzedaży
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary - nr sprawy PRzz2433
Nia ałvtiarai. nr>ad dniem

za właściweoznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca.
ofeńy powinny byc zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan nienaruszony do
czasu otwarcia ofeń.
5. \AĄkonawca moŻe pzed upływem terminu składania ofert zmieniÓ lub wycofaÓ ofertę.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
7.\Al przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane w ogłoszeniu (treśĆslWZ)' ofeńa zostanie zwrÓcona na adres \Ąlkonawcy - bez jej rozpatrzenia'
8. Pzyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofeńą nosi Ślady naruszenia, zamieszcza na wykazie
złoŻonych ofeń stosowną adnotację. W takim pzypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu
w tym zakresie.
9. Niedopuszczalnajest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofert.
3. odpowiedzialnoŚÓ

4.

XV
2
3

4

otwarcie złoŻonych ofert nastąpi w dniu J5.,9g.Pnffiv.o,"o,
Zzawartościąofeń nie można się zapoznać pzed upływem terminu otwarcia ofert.
otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofeń zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu,
po upzednim zwróceniu się do ZamawiĄącego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

xvl. Sposóbkomunikowania.
1. Zamawiający ustala następujący sposÓb
1) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
Sekretan Komisji: Mazena Miętus

$$s,Ą

.9t

otwarcie ofeń.
1

komunikowania się

Sfrona 3

Nr

sprawy: PVZ

-

pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
drogą elektroniczną na adres: m.miętus@weqlokokskrai.pl

_
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b) uzupełnianie dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, i
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- drogą elektroniczną na adres: m'mietus@weolokokskraj.pl
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- drogą elektroniczną na adres. m.mietus@Węglokokskrai.p|
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna
2) Zamawiającego z Wykonawcami:
Zawladomienia, Wezwania oraz informacje Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom:

a) pisemnie,

lub,

b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub

c)

drogą elektroniczną:
- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
_poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowejw
profi lu nabywcy https:i/dostawcy-weq lokoks. coi g. biz
osobą udzielającą informacji dotyczących pzedmiotu zamÓwienia ze strony ZamawiĄącego jest:
Marzena Miętus e mail : m..mietus@weqlokokskraj.p|

2.

XVll. Zasady udzieIania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane W trakcie postępowania

2.
3.
4.
5.

xvill.

o

udzielenie

zamÓwienia winny byÓ przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Wykonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaśnienie treŚci slWZ. Zamawlający jest
zobowiązany niezwłocznie udzieliĆ wyjaśnień, chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treŚci S|WZ wpłynęłado
Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
TreśÓzapytań (bez ujawniania żrodłazapytania) wrazz wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na

stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtzymanie stanowiska zawańego w Sl\A/Z.
W uzasadnionych pzypadkach ZamawiĄący moze przed upływem terminu składania ofert zmodyfikowaÓ
treŚÓ SlWZ. JeŻeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny ofeń, warunkÓw udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia.Zamawiający może pzedłuŻyc termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonana w ten sposÓb modyfikacja umieszczona
zostaje na stronie internetowej.
P

rzetw arzan i e

da

nyc h oso bowyc h

Zgodnie zart. 13 ust.1

iust.2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia

27 kwietnia 2016 roku' w sprawie ochrony osÓb fizycznychw związku z pzetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne

i

rozporządzenie

informuje, iz:

o

ochronie danych)' (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający

Administratorem danych osobowych \Ąlkonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,

X

\Afudział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS

000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarow i usług posiadającym
numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; 8DO000012274,

2
3.

a)
b)

c)
d)
4.
5.

6.

e-mail:sekretariat@weolokokskraj.pl,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalej
Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. : adres 41905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.
Dane \AĄkonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzen ia postępowan ia o udzielen ie zamÓwien ia;
V\Ąboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielan ia zamÓwienia popzez zawarcie umowy;

Pzechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek pzeprowadzenia

kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.

PrzeMlazanie przekazanych przez \ĄĄlkonawcę danych osobowych moŻe dotyczyć reprezentantow
V!\lkonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
Prze[ł,taęanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. '1 lit' 0 RoDo.
Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚć przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia'
Dane Wykonawcy Są rÓwnieŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

\N'-\

i

prognoz oraz promowania produktÓw
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WĘGLoKoKs KRAJ

Nrsprawv: PR?Żl2433

Sp. z o.o.

Administratora, a jeślizaszłaby taka potzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleŻnoŚci w oparciu
o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust' 1 lit' 0 RoDo.

Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rownieŻ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolności z ustawy o podatku dochodowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą powyŻszych
8
celÓw. Administrator moŻe udostępnic dane osobowe V\łkonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \AĄlkonawcy będą rÓwnież udostępniane podmiotom
upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymiAdministrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
pzez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe \Ąłkonawcy będą przetwazane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
9.
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechowywane zgodnie
z obowiązującymi pzepisami.
10 V\Ąkonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia pzetwazania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
spzeciwu.
11
Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS KRAJ
Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 7181667
lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ
pzetwazanie danych osobowych \AĄkonawcy naruSza przepisy RoDo.
12 Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚc gospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są w składanej ofercie lub
jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
fa kcie przekazania d anych osobowych Ad m n istrato rowi (Za mawiające mu )
a)
przetwarzaniu danych osobowych pzez Administratora (Zamawiającego) - (jeżeli dotyczy)
b)
13 Zgodnie z art'14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaÓ w imieniu Administratora (Zamawiającego)
obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im treśÓ klauzuli
informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom V[konawcę jako zrodło
pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)_( jeŻeli

7

i

;

dotyczy)
14

Podanie pzez \AĄlkonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XlX.

lnformacje dodatkowe.
Zamawia1ący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Komisja Przetargowa moŻe Żądać od WykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treścizłoŻonej ofeńy.
Komisja Pzetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktÓzy w terminie składania ofeń:
nie złozyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w okreŚlonym
terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie

1.
2.
3'
1)
2)
4.

ofeńy.

5.

uzupełnienia.
Komisja poprawia w ofercie:

oŚwiadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie warunkÓw udziału w
postępowaniu przez \AlkonawcÓw na dzień Wyznaczony pęez Komisję Przetargową, jako dzień

1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji

2)

xx.
1.
2.

rachunkowych

dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym V\ń7konawcę.
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym VĘkonawcę
i wyznaczając termin na wyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych przez V\Ąlkonawcę na podstawie ust. 2.

Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
osoby upoważnione informują\ĄłkonawcÓw, w formie przewidzianej w Sl\ĄZ, o sposobie rozstrzygnięcia
postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie https://dostawcyweglokoks.coio. biz
\A|konawcę (WykonawcÓw,), ktÓrego (ktÓrych) ofeńa zostanie wybrana Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

xxl. Postanowieniakońcowe.
1. ofeńa nie podlega zwrotowi
Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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3.
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I
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3t

4l
5t
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7t

Dokumentacja postępowania

Sp. z o.o.

nie podlega udostępnianiu na zasadach okreŚlonych W pzepisach

o dostępie do informacji publicznej.
Z tytułu odrzucenia ofeń, Wykonawcom nie przysługują Żadne roszczenia pzeciwko Zamawiającemu.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem ofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi
\AĄkonawca niezaleznie od wyniku postępowania'

Załącznik nr 1
Załacznik nr la
Załącznik nr 2
Załacznik nr 3
Załącznik nr 4
Załacznik nr 5
Załącznik nr 6

Sekretan Komisji: Manena Miętus

INN\

WĘGLoKoKs KRAJ

Opis przedmiotu zamowienia
Asońvment złomu

Formulaz ofertowy
oświadczenie o niekaralności
Pełnomocnictwo
ko

lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowv
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENTA

l. opis

przedmiotu zamówienla;

1. Sprzedaz złomu stalowego, złomu metali kolorowych izłomu metali szlachetnych powstających w wyniku
prowadzonych procesÓw technologicznych i obrotu handlowego w ilościach planowanych do sprzedazy
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary:
- Ruch Piekary, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka '13,
- Ruch Bobrek, 4'1-905 Bytom, ul. Konstytucji 76,
wyspecyfikowanych w Załączniku Nr 1a do S|WZ ,,Asortyment złomu objętego spnedażą w latach 20202022 Podział wg. zadań i kodu odpadu".
SzczegÓłowa specyfikacja złomu stalowego oraz złomu metali kolorowych będzie podawana w ogłoszeniu
o aukcji elektron icznej.

2. Umowa będzie miała charakter ramowy, do ktÓrej zamowienia wykonawcze będą udzielane na podstawie
przeprowadzonych aukcji elektronicznych w systemie internetowym WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., na
pod

stawie

naj

korzystn iejszej ofe ńy ce n owej złoŻonej p rzez Wy konawcę.

ll. Wymagania prawne
1. Podstawa prawna:

o
.
o
.
.
.

Ustawa
Ustawa
Ustawa
Ustawy

i

wymagane parametry techniczno_użytkowe;

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020.po2.797

t. j.),

z dnia 9 czenruca 2011r. Prawo geologiczne igÓrnicze (Dz. U. 2020, poz.1064 t. j.),
z dnia 27 kwietnia 2001r' Prawo ochrony Środowiska (Dz' U. 2020, poz. 1219),
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145 t.j.).
Uchwała Zaządu nr 135 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamÓwień
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Uchwała Zarządu Nr 427lll2017 z dnia26 pażdziernika 2017 r w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprzedaŻy
złomu w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

lll. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca winien dostarczyó wraz

z ofeńą:
1. Zezwolenie na zbieranie, zezwolenie na przetwarzanie lub zezwolenie na zbieranie i przeŃvarzanie odpadow,

wydanego na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach (Dz. U. 2020.po2. 797 t. j.),
na transpoń odpadow, ważnego na jaki czas zostało wydane (zezwolenie), jednak nie dłuzej niz
przewiduje to art. 233 i art. 234 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r' o odpadach (Dz. U. 2020'poz.797 t. j,), bądż
wpisu do rejestru marszałka w momencie jego utworzenia zgodnie z art.234 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r,
o odpadach (Dz. U. 2020.poz.797 t. j.)'lub umowy z innym podmiotem na świadczenie usług transportowych
dla transportu odpadÓw objętych zezwoleniem na transpoń odpadÓw, WaŻnego na jaki czas zostało wydane
(zezwolenie), jednak nie dłuzej niz pzewiduje to art.234 Ustawy zdnia 14 grudnia 2012r' o odpadach ((Dz,
U' 2020'poz.797 t' j.)'' bądŹ wpisu do rejestru marszałka w momencie jego utwozenia zgodnie
art'.234
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2020.po2.797 t. j.),
3. ośwladczenie o niekaraIności- zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 3 do SIWZ

2' Zezwolenie

z

*W przypadku gdy Wykonawca pnedstawi w ofercie dokumenty wystawione w oparciu o normy
wycofane lub zastąpione, Zamawiający dopuści taką ofertę.
Do czasu wydania nowych norm zastępujących normy wycofane, mają zastosowanie zapisy wynikające
z ostatnio obowiązujących norm wycofanych.
lV.

Transport:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia taboru samochodowego Wyposazonego w urządzenia samo
załadowcze typu HDS z końcÓwką czerpalną lub magnetyczną.

2. Koszly transpońu złomu ponosi Wykonawca.
3. W wypadku wystąpienia potrzeby -\Ą/ykonawca/odbiorca zapewnia demontaż
u

rządzen ia, maszy ny o wymiarach wiel kogabarytowych.

Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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Załącznik Nr 1a do S|WZ

Zadanie

ASoRTYMENT zŁoMU oBJĘTEGo sPRzEDAzĄ W LATACH 2o2o-2o22
PoDzlAŁ WG ZADAŃ l KoDU oDPADU
Rodzaj i klasa wg PN8s/H 15000
Treść

1

17 04 05

N1

2

17 04 05

N2

3

17 04 05

N3

4

17 04 05

N4

5

17 04 05

N5

b

17 04 05

N6

7

17 04 05

N7

B

17 04 05

N10

I

17 04 05

'10

17 04 05

W5

11

17 04 05

w7

1

2

17 04 11

1

3

16 02 14

Złom silnikow elektrycznvch, złom wentvlatorÓw WLE Cu

1

4

15

17 04 05
17 04 05

Złom łożysktocznych

16

16 06 01

Złom baterii i akumulatorow ołowiowvch

Złom stalowy do paczkowania o gruboŚci do 4 mm w postaci blach,
siatek, taŚm' drutow' częsci karoserii orazzłom z powłokami metali
niezelaznych (np. lutnie blaszane)

Złom stalowy do paczkowania o gruboŚci do B mm w postaci b lach,
siatek, taŚm, drutow, częŚci akcesorii oraz złom z powłokami metali
niezelaznvch (no lutnie blaszane)
Złom lin stalowych do gruboscido 20 mm' taŚmy idruty zwijane w kręgi
lub wiązki o dowolnych wymiarach do 0,3 t, kręgi lub wiązki lin o
gruboŚci powyzej 20 mm do 1,0 t
Złom stalowy w postaci wiÓrow długich i skłębionych z ograniczoną do
mtn

emulsji oleiowei

Złom stalowy do cięcia praso -nozycami o grubosci 6 - B0 mm W
postaci lekkich konstrukcji, kształtownikow, rynien SKAT, rur o
Średnicy zewnętrznej do 150 mm, ktore nie wykazują widma
podwyzszonego promieniowania, masa do 1,5 t.- kontrola skaner.
Złom łańcucha ogniwowego a 30-42 bez zgrzebeł l ze zgrzebłami,
złom łańcuchow z przenoŚnikow zgrzebłowych, złom łańcuchow z
przenośnikow zgrzebłowych ze zgrzebłami.
Szyny kolejowe normalnotorowe i poŚrednie bez akcesorii (sruby,
podkładki)

Złom stalowy przestrzenny, wielkogabarytowy do przerobu ręcznego
(palenie) lub metodą strzałową (reduktory, elementy obudow
zmechanizowanych, elementy przenośnikow
zqrzebłowvch ścianowych itp.)
Złom nie odpowiadający warunkom określonychw klasach N- 1 do N9 (nie soń)

Złom stalowy _ rury, złom rur stalowych silnie zanieczyszczonych
ktore wykazują podwyzszone widmo promieniowania _ kontrola
skaner

Złom stalowy - noże obrotowe kombajnowe
Złom noŻy kombainowych z pozostałoscia weqlika i bez (HRc)
Złom stalowy specjalny jednolity bez odcinkow rur' drutow i wyrobow z

drutu oraz wiorow (kawałki szyn, kawałki blach grubośc1Omm
powyzej' kawałki prętow o a min' 20mm. Masa poszczegolnych
kawałkow do 35 kq, masa nasvpowa -1.2Vm3
Złom stalowy kawałkowy, bez drutow i wyrobow z drutu' dopuszcza się
złom w postaci odcinkow rur niezanieczyszczonych grubośĆmin. 8mm'
rur gruboŚĆ Ścianki min. Smm i a zew. do 100 mm. Masa kawałka do
1000 kg, masa nasypowa - 1Vm3
Złom kabla miedzianego, sygnalizacyjnego, teletechnicznego (w
oplocie stalowym), złom kabla miedzianego, przekroj 35 mm i powyzej
35 mm. Złom kabla aluminiowego, pzekrój 35 mm - ponizej i powyzej
35 mm. Złom miedŻ - uzwoienie silnikow elektrvcznvch

i

Złomzeliwa

Niezaleznie od powyzszego, W wyniku stosowanych u Sprzedającego technologii produkcji, powstają
okresowo-incyde ntalnie, inne rodzaje odpadÓw zawierające w swej struktuze stal, zeliwo oraz inne meta|e,
niesklasyfikowane w Polskiej Normie* : PN-BS/H-15000 - złom stalowy, PN-62/H-15100 - złom Żeliwny , PN-H_
13920 _Złom kabli i przewodÓw miedzianych i aluminium. SpzedaŻ powyŻejwymienionych materiałow będzie
zgłoszona do bieŻącego postępowania aukcyjnego, po wystąpieniu potrzeby zgłoszenia sprzedazy, według
klasyfikacjiw Polskiej Normie PN-76/H-15715 - Surowce wtÓrne metali niezelaznych.
Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik nr 2 do S|WZ

Nr

sprawy: PRZZI2433
FORMULARZ OFERTOWY

M

iejscowoŚĆ

Dane Wykonawcy

Data

Wykonawca,
a w przypadku oferty
wspólnei Pełnomocnik

Wykonawca s kładający ofe rtę
wspólną - członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawcow
składających ofertę

wspÓlną

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Właściwyurząd
s

ka rbowy

Status przedsiębiorcy

(Mikroprzedsiębiorca l
Mały przedsiębiorca l

Średni przedsiębiorca/
DuŻy przedsiębiorca)
Nr telefonu

Nr fax-

u

Adres e-mail
NIP

REGON
NR konta bankowego
lmię inazwisko osoby
do kontaktu
w postępowaniu wraz
z nr telefonu; e-mail

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
ul. Gen. Jerzego Ziętka,4'|-940 Piekary Śląskie
Do:

Przetarg nieograniczony :
Zawarcle umowy ramowej na zakup złomu stalowego, złomu metali kolorowych izłomu metali
szlachetnych powstających w wyniku prowadzonych procesów technotogicznych l obrotu handlowego
w llościach planowanych do spzedaży w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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WĘGLoKoKs KRAJ

Nr sprawy: PRZZ I 2433

Sp. z o.o.

1' Wzwiązku z ogłoszeniem przez WĘGLoKoKS

Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary uruchomienia postępowania
przetargowego składam/y ofertę zakupu złomu o kodzie odpadu oznaczonym w Załączniku Nr 1a do StlNZ

następującymi zadan iami

:

2. oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z Wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego
w Specyfikacji stotnych Waru n kÓw ZamÓwienia.
l

3. Posiadam/yuprawnieniadowykonywaniadziałalnoŚci iczynnoŚcizwiązanych zgospodarowaniemzłomem,
4. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejzakup złomu od WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich,
Nie znajduję/emy się w stanie upadłoŚci lub likwidacji (za wyjątkiem Wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu upadłoŚci
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wiezycieli poprzez likwidację majątku upadłego),
6. Jestem/śmypodatnikiem VAT, o ktorym mowa w ań.15 Ustawy o podatku od towarow i usług (Dz. U. 2020.106 t.
j. z dnia 23 stycznia 2020,),
7. W pzypadku zakupu towarow o ktÓrych mowa w ań'. 15 oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy ań.105a
ust 1, ań. 106e ust 1 pkt 18aoraz art. 108e. Dotyczy załącznika nr 15 Ustawy z dnia 11marca2OO4r' w ktÓrym
wykazane są towary i usługi.

5.

8. Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspólnej każdy Wykonawca składający
ofeńę wspólną oświadcza. że: *
a) iest czvnnvm podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawniony do wystawiania faktur lub
b) iest zwolnionvm podatnikiem podatku od towarów i usług.

* niepotrzebne skreślić
**

wypełnia Wykonawca

8. Spełniamy warunki określone w $ 4 ust. 1 Regulaminu Sprzedaży Złomu i Metali'
9. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania w sprawie sprzedazy złomu na podstawie $ 7 Regutaminu
Spnedaży Złomu Metaliw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
10'Zapoznałem/liśmysię z Regu/aminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. orazzwyciągiem
z Regulaminu Sprzedaży Złomu.. ' zamieszczonym na stronie https://lain3-weglokoks.coig.biz. oraz
zapoznamly osoby realizujące umowę po stronie Kupującego z ww. Regulaminami.. ',
11.Zapoznałemlliśmysię z Sl\AZ oraz akceptuję/my jej postanowienia,
1 2' P rzy jmuję/e my bez zastrzeŻeń waru n ki przetarg u oraz akceptuję/e my za p isy u mowy.
13.oświadczam, Że jestem związany ofeńą przez okres 60 dni.

kolejno

Niniejsza ofeńa zawiera
Numeracją objęte są także dokumenty

i

ponumerowanych stron.
oŚwiadczenia (wszystkie załączniki)

Załącznikami do niniejszejofeńy są dokumenty (oświadczenia)wymienione w SIWZ:
Nazwa nr dokumentu (oŚwiadczenia)

nr strony w ofercie

1

2
3

4
5

o
7

(

Sekretan Komisji: Mazena Miętus

N'\

pieczęĆ i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy )
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WĘGLoKoKs KRAJ

Sp. z o.o.

Załącznik Nr 3 do S|WZ

oŚWADczEN lE WYKoNAWcY o NIEKARALNoścl
Jalmy nizej podpisany/mi oświadczam ly, Że nie jestem/śmy:
1. \Ątlkonawcą będącym osobą fizyczną, ktÓrą prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)o ktÓrym mowa w ań.181-1BB, arL'218-221, at'.22B-230a, art' 250a, ań.258 lub art. 270_309 ustawy z
dnia 6 czeruca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.21997r.553,t. j. , Dz. U. z 2020r. poz.1444 t.j. z dnia
25 sierpnia 2020r.) lub ań. 46 lub art. 48 ustawy zdnia 25 czerwca 2010 r' o sporcie (Dz. U. z2010 r.
857 t.j, D2. U. 2 2020 r. 1 1 33),
b) o charakterze terrorystycznym, o ktÓrym mowa w ań. 115 s 20 ustawy z dnia 6 czenłca 1997 r' _
kodeks karny,

c) skarbowe,

2.
3.

d) o ktÓrym mowa w ań. 9 lub ań.. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz, U, 22012 poz. 769).
\A!konawcą, jezeli uzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspolnika społki
w spÓłce jawnej lub pańnerskiej albo komandytariusza w spÓłce komandytowej lub komandytowoaukcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazanego za przestępstwo, o ktÓrym mowa w pkt' 1;
Wykonawcą, wobec ktÓrego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych nalezności;

MiejscowośÓ, data

Sekretan Komisji: Manena Miętus

\Ą\rrn.

Podpis \A!konawcy

Strona 12

Nrsprawy: PRZZl2433
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

PEŁNoMocN!cTWo
udzieIam/my pełnomocnictwa dla:
Pana/i

(lmię i Nazwisko)

legitymującego/ą się dowodem osobistym
(Seria iNumer)
do reprezentowania
(Nazwa / Firma Vl/ykonawcy)
z sledzibą
(Adres V!!konawcy)

w pzetargu na wyłonienie wykonawcÓw umowy ramowej na sprzedaż złomu stalowego i metali kolorowych
z WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.
Zakres pełnomocnictwa (wymienió czynności prawne)

(MiejscowoŚć' data)

N\

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

(Podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do SIWZ
VvYKAz czĘśclzAMoWlENlA JAKIE vVYKoNAWcA zAMtERzA PoWlERzYc Do vVYKoNANlA
PODWYKONAWCOM

Lp

Zakres czynności, które zostaną powiezone
podwykonawcy
% udział w zamówieniu

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do repreze ntow

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
[\$-.,

a ni

a Wykon awcy)
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Nr
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GLOKOKS KRAJ S

z o.o.

Załącznik nr 6 do SIWZ
ISToTNE WARUNKI, KToRE zosTANĄ WPRoWADZoNE Do UMoWY

s1

Podstawa zawarcia Umowy
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy ramowej na sprzedaz złomu są wyniki postępowania kwalifikacyjnego
prowadzonego celem wyłonienia \AĄkonawcÓw do udziału W aukcji elektronicznej spzedazy złomu
pochodzącego z WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary - (Sprzedający)

s2

Pzedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy ramowejjest spzedaŻ na rzecz Kupującego złomu stalowego, złomu metali
kolorowych i złomu metali szlachetnych wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do Umowy ramowej na

sprzedaŻ złomu wg' kodu odpadow pod warunkiem udziału Kupującego w aukcji elektronicznej, o ktÓrej mowa
w $ '1 izaoferowanie najwyzszej ceny złomu w chwilizamknięcia aukcji.
2. Sprzedający oŚwiadcza, ze jest właŚcicielem złomu oraz Że złom nie jest obciązony prawami osÓb trzecich.

z zasadami zawartymi w Regulaminie udzielania
Regulaminie sprzedaży złomu metali w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o', organizowanych
celem sprzedazy złomu metali pŻez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. KWK Bobrek -Piekary. obydwa

3. Udział w aukcjach elektronicznych odbywa się zgodnie
zamówień oraz

W

Regulaminy dostępne
weqlokoks.coiq. biz

są na

stronie internetowej www'weqlokokskrai.ol

oraz

https://dostawcv-

4. Zawarcie Umowy na spzedaz złomu jest rownoznaczne z akceptacją ,,RegulaminÓw..''' o ktÓrych mowa
w ust. 3.

5. Asońyment złomu objęty aukcją będzie kazdorazowo podawany w ogłoszeniu o aukcji.
6. lloŚÓ złomu podana w ogłoszeniu o aukcjijest ilościąszacunkową i moŹe ulec zmianie w zależnoŚci od procesu
pozyskiwan ia złomu na poszczegÓl nych Ruchach Kopaln i Sprzedającego.

7

' Kupujący zobowiązuje się do zapłaly wylicytowanej ceny za faktyczną wagę złomu ustaloną w dokumencie

przekazania.
8. RÓznica faktycznej iloŚci odebranego złomu w stosunku do iloŚci podanych w aukcjach elektronicznych nie
moze byÓ podstawą do roszczeń ze strony Kupującego.
9. Termin obowiązywania ceny obejmuje okres od dnia zatwierdzenia wynikow aukcji i/lub negocjacji do dnia
wskazanego w ogłoszeniu o aukcji.

s3

Realizacja sprzedaży złomu

1. Przvootowanie

wvsyłki:

1) Sprzedawca złomu segreguje go na uzgodnione klasy, usuwa zanieczyszczenia i gromadzi w miejscu
umozliwiającym jego bezpieczny załadunek iwywÓz transpońem samochodowym Kupującego.
2) Spnedający awizuje w formie e-mail na adres
podany zgodnie zZałącznikiem d|a
Kupującego.
a)_ gotowoŚÓ

wydania,

b)- uzgadnia termin odbioru i rodzaj środkatransportu potrzebnego do wywozu złomu.

3) Dokonuje waŹenia na legalizowanej wadze, okreŚla klasę załadowanego złomu i wystawia stosowny
dokument wydania, ktÓry potwierdza i otrzymuje kierowca załadowanego samochodu.

4) Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia taboru samochodowego Wyposazonego w urządzenia samo
załadowcze typu HDS z końcÓwką czerpalną lub magnetyczną
5) Koszty transpońu złomu ponosi Kupujący.
6) SpoŚrÓd pracownikÓw Stron wyznaczeni zostaną koordynatozy odpowiedzialni za cały proces załadunku,
transpońu i rozładunku złomu:
Po stronie Kupującego będą nimi:

Po stronie Sprzedającego będą nimi:
Zmiany wskazanych wyzej osob nie wymagają zmiany zapisÓw umowy i odnoszą skutek względem drugiej
strony z chwilą jej zawiadomienia.
Zadania koordynatorÓw ze stronv Spzedal'aceoo:
1) Przygotowanie złomu i jego selekcja pod względem gatunkowym.
2) Klasyfikacja złomu na podstawie Polskiej Normy PN_85/H_15000 złom stalowy,

2.

Sekretan Komisji: Mazena Miętus

IN\\

Sfrona 15

Nr

: PRZZ|2433

GLOKOKS KRAJ Sp. z

o.o.

PN-62/H1 51 00 złom ze|iwny.
3) Prowadzenie ewidencji obrotu złomu i związanych z tym dokumentÓw.

4) Wyznaczania punktÓw odbioru złomu, tras przejazdowych na terenie Ruchow Spnedającego w zakresie
obioru złomu i dojazdu do wagi.
5) Systematyczne - wg potzeb powiadamianie wyznaczonych pracownikÓw Kupującego o gotowości wydania
przygotowanego złomu.

3. Zadania koordynatorÓw ze strony Kupującego:
1) Zapewnienie odbioru odpadów przygotowanych do wysyłki z RuchÓw Sprzedającego w umÓwionym terminie
i w sposÓb określony w punkcie 1.
2) Kupujący zobowiązuje się do odbioru odpadow od Sprzedającego W czasie nie dłuzszym, niŻ24 godziny od
momentu pisemnego (e-mail) uzgodnienia terminu.
3) Na potrzeby kontraktu Kupujący moze podpisaĆ umowę z zewnętrznym operatorem logistycznym pzewoŹnikiem, ktÓry będzie podmiotem świadczącymusługi na rzecz Kupującego.

4.
5.
6.

Za działania
zaniechania tego operatora Ku pujący ponosi pełną odpowiedzialnośÓ.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru złomu w iloŚci nie mniejszej od podanej w ogłoszeniu o aukcji,
i

w cenie zaoferowanej w aukcji/negocjacjach.

Kupujący oświadcza, ze posiada stosowne zezwolenia właŚciwego organu administracji publicznej do
prowadzenia działalnoŚci w zakresie gospodarowania odpadami.
Kupujący zobowiązuje się do odbioru zgłoszonych iloŚci przedmiotowego złomu z następujących miejsc:
- Ruch Piekary, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. J. Ziętka 13,
- Ruch Bobrek, 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76,
Iub innych miejsc wskazanych przez koordynatorów, będących własnościąWĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. ( np. szyby peryferyjne)
7. Miejsce odbioru złomu będzie kaŻdorazowo wskazane w postępowaniu wykonawczym.
B. Klasyfikacja i wazenie złomu będzie się odbywaĆ z udziałem Kupującego. Kupujący moŻe zrezygnowaĆ
z udziału w klasyf|kacji i wazeniu złomu, wtedy pzyjmuje się klasę i wagę okreŚloną pzez Sprzeda1ącego.
9. Wazenie złomu dokonywane będzie przez uprawnionego Wagowego.
10' odbiÓr złomu potwierdzany będzie podpisami na protokole z załadunku i przekazania złomu przez
upowaznionych przedstawicieli Kupującegoi Sprzedającego, o ktÓrych mowa w pkt. 1 ust. 4.
11. Wydany zgodnie ze zgłoszeniem oraz protokołem z załadunku i pzekazania złomu, złom w transporcie
samochodowym nie podlega reklamacji.

s4

1.
2.
3.
4.
5'
6.
7.
B.
9,

Cena
Cena wy|icytowana w aukcji elektronicznej jest ceną netto Wyrazoną w PLN.
Sprzedający jest czynnym podatnikiem VAT (o ktÓrym mowa w ań.15, niekorzystającym ze zwolnienia,
o ktÓrym mowa w art. 113 ust 1 ig ustawy z dnia 11 marca 2OO4r. o podatku od towarów i usług, t.j' Dz. U.
z 2017r. po2.1221, 2491, z 2018r. poz. 62, 86),
Kupujący jest podatnikiem VAT, o ktÓrym mowa w ań. 15 ustawy z dnia 11 marca 2OO4r. o podatku od
towarÓw i usług (t.j. Dz. U ' z 2017r. poz.1221, 2491 , z 201Br. poz. 62, 86 ).
Do wańościzłomu wyliczonej z przemnoŻenia tonazu i ceny jednostkowej podanej na faktuze doliczony
zostanie podatek od towarow i usług VAT wg aktualnie obowiązujących przepisÓw.
Kupujący zobowiązuje się uregulowaÓ należnościzazłomwformie przedpłaty przelewem bankowym wpłaty
naleŻy dokonaĆ na
1iŻejpodany rachunek bankowy Sprzedającego BGż BNP PARIBAS Nr konta 71 ł60ó
1055 1849 6184 9000 000'|. Kupujący dokona przedpłaty przed odbiorem złomu.
Kupującyzobowiązany jest do umieszczania na dowodzie wpłaty numeru umowy wykonawczej, ktÓrej wpłata
dotyczy oraz klasę złomu.
Sprzedający wystawi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fakturę zaliczkową z tytułu dokonanej
przedpłaty na poczet zakupu złomu oraz oŚwiadcza, Że będzie realizowac płatnoŚci za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnoŚci, tzw' split payment. V$stawi dowÓd dostawy nakaŻdą
odebraną pańię złomu.
Strony postanawiają, Źe Warunkiem wydania złomu i podstawą wypisania dokumentÓw pzewozowych
Kupującemu jest potwierdzenie pzez słuŻby finansowe wpływu ŚrodkÓw na konto bankowe
Jeżeli Sfrony nie umÓwią się inaczej, zwrotu niewykorzystanej przedpłaty WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
dokona kazdorazowo, po zakończeniu odbioru złomu na podstawie faktury korygującej.

s5

Realizacja umowy ramowej oraz Umowy wykonawczej i konsekwencje nienależytego wykonania umowy
ramowej i Umowy wykonawczej.
1. Kupujący gwarantuje nalezytą jakoŚc realizac1i odbioru złomu, co kazdorazowo potwierdzi stosownymi
dokumentami zgodnymi z warunkami postępowania wykonawczego.
2. Realizacja odbioru złomu odbywaĆ się będzie w sposÓb tozsamy z zapisami Umowy ramowej oraz warunkami
i

ofertą w postępowaniu wykonawczym.

3. Przyjmuje się Umowę ramową iUmowę wykonawczązanaleŻycie wykonanąprzez Kupującego' jeŹeli nie
wystąpią przesłanki, o ktÓrych mowa w ust' 6

4. Przesłanką nienalezytego wykonania

M

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

Umowy ramowej i umowy wykonawczejjest:
Sfrona

'16

Nr

WĘGLoKoKs KRAJ

sprawy: PPZZ I 2433

Sp. z o.o.

a) odebranie od sprzedającego asońymentu złomu w iloŚci raŻąco mniejszejod podanejw ogłoszeniu o aukcji,
w cenie zatwierdzonej po aukcji/negocjacjach,

b) nieodebranie zgłoszenia odbioru złomu lub braku wskazania, w pzypadku awarii, innego zastępczego
Środka komunikacji umozliwiającego natychmiastowe potwierdzenie zgłoszenia (faks, e-mail).

5. W przypadku uznania Umowy ramowej i Umowy wykonawczej za nienalezycie wykonaną, Kupujący zostaje

wykluczony na podstawie decyzji z udziału w aukcjach elektronicznych w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy
w zakresie przedmiotowej pozycji asortymentowej złomu.
6' Kupujący raŻąco naruszający postanowienia Umowy ramowej i Umowy wykonawczej, wobec ktÓrego w trakcie
obowiązywania ktÓrejkolwiek z tych umÓw podjęto po raz drugi i kolejny decyzję o wykluczeniu, o ktÓrej mowa
w ust. 3, zostaje na okres 6-ciu miesięcy wykluczony z udziału we wszystkich pozycjach asońymentowych
złomu w kolejnych aukcjach elektronicznych na sprzedaż złomu w trakcie obowiązywania umowy ramowej,
zzastrzeŻeniem, Że okres wykluczenia, o ktÓrym mowa w ust. 3, biegnie dalej.
7. W pzypadku postępowania na spzedaŻ złomu decyzję o wykluczeniu Kupującego podejmuje Dyrektor
Techniczny ds. Powierzchni i Majątku, na wniosek Koordynatora ds. Gospodarki Złomem.
8. Termin wykluczenia liczony będzie od dnia wskazanego w decyzji Sprzedającego o wykluczeniu Kupującego.
9. od decyzji Sprzedającego nie pzysługują Środki odwoławcze.
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Siła wyższa.
Za przypadki siły wyższej, ktore uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły
wyŻsze!, uznaje się niepzewidziane wydarzenia, ktÓre wystąpią niezaleznie od woli Stron i po zawarciu niniejszej
Umowy na sprzedaż złomu, a ktorym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu nalezytej starannoŚci,
udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powÓdz, tzęsienie
ziemi, strajk, Wojna, mobilizacja, działania wojenne Wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz'
Nie uznaje się za siłę wyzszą brak siły roboczej, materiałÓw chyba, ze jest to spowodowane siłą wyŻszą'
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Nadzó r wy n i kający z zarządzania środ owis kowe g o
1. Kupujący zobowiązuje się do przestzegania przepisÓw prawnych w zakresie ochrony Środowiska.
2' Kupujący oświadcza, Że zapoznał się z \Ątlciągiem Regulaminu Sprzed aŻy Złomu Metali zamieszczonym na
stronie YY)t,węcłlokoksFrpi.p!. oraz https://dostawcy-weglokoks.coig.biz obowiązującym w trakcie
realizacji Umowy na spzedaż złomu w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary oraz oŚwiadcza,
Że nabieŻąco będzie zapoznav'tał z nią osoby realizujące Umowę na sprzedaŻ złomu po stronie Kupującego.
3. Kupujący oŚwiadcza, ze jeśliw trakcie realizacji przedmiotu Umowy ramowej i umowy wykonawczej na
spzedaz złomu powstaną odpady, to jest on wytwÓrcą i posiadaczem tych odpadÓw i zobowiązuje się do

postępowania z nimi zgodnie
środowiska naturalnego'

1.

2'

z obowiązującymi pzepisami prawa w sposÓb gwarantujący poszanowanie

s8

czas tnłania Umowy

Umowa ramowa na sprzedaż złomu obowiązuje: 24 miesiace od datv zawarcia .
Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę za zgodnym pisemnym porozumieniem przed upływem okresu
określonegow ust. 1.

se

Podwykonawstwo (jeżel i dotyczy)

1' Vlłkonawca będzie osobiście wykonywał przedmiot zamÓwienia , z wyłączeniem zakresu ... ... , ktÓry
zostanie wykonany przez podwykonawcę
2. VVykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośĆ jakza własne działanie lub zaniechanie działania izaniechania
podwykonawcow, z których pomocą zobowiązanie wykona.
3. Postanowienia dotyczące obowiązkÓw związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie
Wykonawcy stosuje się do pracownikÓw/ osÓb występujących u Podwykonawcy.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą Wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwę i adres podwykonawcy, zakres
6.

1)
a)
b)

prac podlegających zleceniu oraz kopie dokumentÓw, Świadectw uprawnień, jezeli takie są Wymagane przy
realizaĄi zamÓwienia, na minimum 7 dni pzed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy do prac.
Zamawiający moŻe nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych
umową , jeŻeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu prac w szczegÓlnoŚci
jeŻeli zamawiający poweŹmie wiadomośĆ iz:
Podwykonawca nie wykonał lub nienalezycie wykonał zobowiązania na rzeczZamawiającego lub innego
podmiotu prowadzącego działalnośćw sektorze górnictwa,
Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej niegwarantującej nalezytego wykonania powierzonych mu
zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje zobowiązań publicznych lub
zobowiązań na rzecz innych podmiotÓw),
Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu gÓrniczego lub spowodowania
zagroŻenia dla ruchu zakładu gÓrniczego.

Sekretan Komisji: Mazena Miętus

!N-l,

Strona 17

Nr
7

.

B.

WĘGLoKoKs KRAJ

sprawy: PPZZ I 2433

Sp. z o.o

pzez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego
Wykonawcy. Przepisy ust. 2 _ 6 w tym przypadku stosuje się odpowiednio.
Rozliczenia pomiędzy \Afukonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań' \Afukonawca
zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami'
Do zawarcia

i

s10

Ochrona danvch osobowvch
ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie

Strony zobowiązują się do
w związku
wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych Środkow
ochrony danych osobowych pzetwazanych w systemach informatycznych zgodnie pzepisami
prawa a W szczegolnoŚci z ustawą o ochronie danych osobowych oaz rozpoządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob
fzycznych w związku z pzeM,azaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

z

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących

2.

przetv,tarzania i ochrony danych osobowych.

3.

Strony oŚwiadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli
Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne

4

Strony oŚwiadczają,

upowaŻnienia uprawniające do pzetwarzania danych osobowych'

ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane W związku z realizaĄą
Umowy, zostaną wykozystane wyłącznie w celu realizacji jej pzedmiotu i tak długo jak jest to

niezbędne

do jej

wykonania,

a po tym czasie przez okres

przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

odpowiadający terminowi

s 11.

Pzetwazanie danvch osobowvch

Zgodnie z arL' 13 ust.1 i ust' 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych W związkuzprzetv,tarzaniem danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne
rozporządzenie o ochronie danych)' (Dz.U.UE.L.2016.1'19.1)' zwanego dalej RoDo, Zamawiający

informuje,

1.

2
J.
a)
b)

c)
d)

4
5

iŻ:

KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J' Ziętka, wpisaną do Rejestru Pzedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321000,00 złotych, podatnikiem od towarÓw i usług
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;

Administratorem danych osobowych \Alkonawcy jest WĘGLOKOKS

w

BDO000012274,e-mail:sekretariat@weolokokskraj.pl,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalej Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o. : adres 41905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 71816 67.
Dane Wykonawcy przetwaŻane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
\Ą/yboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamowienia popzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum'
Przebł,tarzanie przekazanych pzez \AĄkonawcę danych osobowych moze dotyczyÓ reprezentantÓw
\Ąfukonawcy, właścicielilu b pracown ikow.
Przetwarzanie danych osobowych V\Ąkonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚĆ pzeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia.

6

7

I

Dane Wykonawcy są równiez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia iwindykacji nalezności w oparciu
o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow ań. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
Przebltarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnościz ustawy o podatku dochodowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo'
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizac)ą powyŻszych
celow. Administrator moŻe udostępniÓ dane osobowe \Ałkonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane V$konawcy będą rÓwniez udostępniane podmiotom
upoważnionym na podstawie pzepisow prawa oraz podmiotom pzetwazającym, z ktÓrymiAdministrator
zawarł umowę o powiezeniu pzetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania

Sekretaz

N$\\

Komisji: Manena Miętus

Strona 18

Nr

: PRZZ

GLOKOKS KRAJ S

12433

z o.o.

przez nich zleceń dla Administratora.

I

Dane osobowe \Ąłkonawcy będą przetv'tazane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

10

sprzeciwu.

11

12

a
b

)
)

\Ałkonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ
Sp. z o. o.: adres; 4'l-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 7j81667
lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 oo-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ
przetwarzanie danych osobowych \A!konawcy narusza pzepisy RODO.
\Ąłkonawca zobowiązuje się poinformowaĆ w imieniu Administratora (ZamawiĄącego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚÓ gospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są w składanej ofercie lub
jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
przetwazaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeżeti dotyczy)

s12

1

2.
3.

Postanowienia końcowe
Za prawidłową realizację Umowy ramowej i Umowy wykonawczej na sprzed aŻzłomu ze strony Spzedającego
odpowiedzialni są:
a) w 9-zęścidotyczącej organizacji aukcji _Kierownik Działu Logistyki w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
KWK Bobrek- Piekary,
b)-w ęeścidotyczącej realizacji spzedazy - Kierownik Działu Gospodarki Magazynowejw WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek- Piekary.
Tytuły paragrafów uzyte zostały wyłącznie dla przejzystości Umowy ramowej na spzedaz złomu i nie mają
wpływu na interpretację jej treści.
Spnedającemu pzysługuje prawo odwołania aukcji, zmiany jej warunkÓw, zmiany jej terminu bez podania
przyczyny. W pzypadku zaistnienia ww. okoliczności Sprzedający zamieszcza stosowne ogłoszenie na
stron ie internetowej : https ://la i n 3-weg lokoks.co g. b iz
Kupujący niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy ramowej na sprzedaŻ złomu skontaktuje się
z Administratorem aukcji celem przeszkolenia, rejestracji i uzyskania dostępności do systemu aukcyjńego.
W razie jakichkolwiek sporÓw lub nieporozumień powstałych miedzy Stronamiw związku z postanowieniami
i

4.
5.

6
a

8

niniejszej Umowy ramowej na sprzedaz złomu, Strony powinny dąŻyć do polubownego ich rozwiązania
poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spÓr lub nieporozumienie powstałe między Stronamina tle Umowy
ramowej na sprzedaż złomu nie będzie mozliwe do rozwiązania w sposÓb polubowny, sądem właściwym
będzie sąd miejsca siedziby Spnedającego.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy ramowejna spzedaz złomu dla swejwazności wymagają
formy pisemnejw postaci aneksu pod rygorem niewazności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową ramowej na sprzedaŻ złomu mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę na spzedaz złomu sporządzono W
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

kazdejze Stron.

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr 1 do umowy ramowej..

ASoRTYMENT zŁoMU oBJĘTEGo sPRzEDAzĄ W LATACH 2o2o-2o22
PoDzlAŁ WG ZADAN oRAz KoDU oDPADU
Nr
zadania

Rodzaj i klasa
wq PN-85/H 15000

1

17 04 05

N1

2

17 04 05

N2

3

17 04 05

N3

4

17 04 05

N4

5

17 04 05

N5

o

17 04 05

N6

7

17 04 05

N7

B

17 04 05

N10

I

17 04 05

0

17 04 05

W5

11

17 04 05

w7

12

17 04 11

13
14

16
17
17
16

1

1

5

'16

02 14
04 05
04 05
06 01

Treść
Złom stalowy do paczkowania o gruboścido 4 mm w postaci blach,
sIatek, taŚm, drutow, częŚci karoserii orazzłom z powłokami metali
niezelazn h n lutnie blaszane
Złom stalowy do paczkowan ia o gruboścido 8 mm w postaci blach,
siatek, taŚm, drutow, częŚciakcesorii orazzłom z powłokami metali
nieŻelazn
lutnie blaszane
Złom n sta owych do g rU bości do 20 m m taŚ my d ruty zwijan e
kręg lu b wiązk o dowo n yc h wy miarach d n t, kręgi ub wiąz ki in
I

n

ru bosc
Złom 5 ta owy

20

m do

1

U t

postaci wtorow dług ch i skłębio n ych z og ran tcz n ą
do m ln , awa rtośc MU
ole
e
Złom stalowy do cięcia praso -nozycami o gruboŚci 6 - 80 mm W

postaci lekkich konstrukcji, kształtownikow, rynien SKAT' rur o
Średnicy zewnętrznej do 150 mm, ktore nie wykazują widma
podwyzszonego promieniowania, masa do 1,5 t.- kontrola skaner.
Złom łańcucha ogniwowego a 30-42 bezzgrzebeł tzezgrzebłami,
złom łańcuchow z przenoŚnikow zgrzebłowych, złom łańcuchow z
enośnikow rze
ze rzebłami
szy ny kolejow norma notorowe poŚ re d nte bez a kcesori ( s ru by
d kład

Złom stalowy przestrzenny, wielkogabarytowy

do

przerobu

ręcznego (palenie) lub metodą strzałową (reduktory, elementy
obudow zmechanizowanych, elementy przenosnikow
rze
ch scia
ch
Złom nie od powiadający warunkom okreŚlonych w klasach N 1
do N-9 (nie sort)
Złom stalowy - rury, złom rur stalowych silnie zanieczyszczonych,
ktore wykazują podwyzszone widmo promieniowania - kontrola
skaner
Złom stalowy - noze obrotowe kombajnowe
Złom
ko
z
lika i bez HRC
Złom stalowy specjalny jednolity bez odcinkow rur, drutow i
wyrobow z drutu oraz wiorow (kawałki szyn, kawałki blach gruboŚc
1Omm i powyzej, kawałki prętow o a min. 20mm. Masa
kawałkow do 35
masa na
m3
-1
Złom stalowy kawałkowy, bez drutow iwyrobow z drutu, dopuszcza
się złom w postaci odcinkow rur niezanieczyszczonych gruboŚc
min. Bmm, rurgruboscsciankimin.Smm iAzew. do 100 mm. Masa
kawałka do 1000 kg, masa nasvpowa - 1tlm3
Złom kab|a miedzianego, sygnalizacyjnego, teletechnicznego (w
oplocie stalowym), złom kabla miedzianego, przekrÓj 35 m mi
powyzej 35 mm. Złom kabla aluminiowego, przekrÓj 35 mm ponizej i powyzej 35 mm. Złom miedzi - uzwojenie silnikÓw
elektrycznych
Złom silnikÓw
złom we
latorÓw WLE Cu
ZłomŻeliwa
Złom łozvsk tocznvch

Niezaleznie od powyzszego, W wyniku stosowanych u Sprzedającego technologii produkcji, powstają
okresowo-incydentalnie, inne rodzaje odpadÓw zawierające w swej strukturze stal, żeiiwo oraz ińne metalb,
niesklasyfikowane W Polskiej Normie* : PN-85/H-15000 - złom stalowy, PN-62/H-151oo - złom zeliwny , PN-H_
13920 _Złom kabli ipzewodow miedzianych ialuminium' Sprzedaz powyŻejwymienionych materiałÓw będzie
zgłoszona do biezącego postępowania aukcyjnego, po wystąpieniu potzeby zgłoszenia sprzedaŻy, według
klasyfikacjiw Polskiej Normie PN-76/H-15715 - Surowce wtÓrne metali niezelaznyóh'
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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