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WARUNKI SZCZEGÓŁOWE POSTĘPOWANIA
I. Rodzaj postępowania – konkurs ofert na wykonanie zadania:
„Sukcesywny
trakcyjnych”

odbiór

złomu

ze

zdemontowanych

urządzeń

rozdzielczych

podstacji

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
- Jan Kwas – Dział ds. zakupów i zapasów
tel. /41 - 278 34 35, kom. 697 040 436.
– Anna Tkaczyk – Zespół ds. administracyjno-gospodarczych
tel. / 41 – 278 13 97
II. Zakres oferty:
1. Przedmiotem postępowania jest sprzedaż złomu wg poniższego zestawienia:
Zadanie 1
Złom stalowy w postaci kształtowników, obudów z blachy stalowej elementów połączeń
stanowiących konstrukcje wsporcze pól odpływowych (celek) rozdzielni SN 15 kV prądu
zmiennego oraz rozdzielni 3 kV prądu stałego oraz zdemontowanej aparatury rozdzielczej
rozdzielni j.w.tj. rozłączniki, wyłączniki, przekładniki, podstawy bezpiecznikowe itp. w ilości ok.
58 000 kg.
Zadanie 2
Złom aluminium w postaci płaskowników aluminiowych (szyny zbiorcze rozdzielni) w ilości ok.
700 kg.
Zadanie 3
Złom aluminiowy w postaci radiatorów diod prostownikowych w ilości ok. 10 800 kg.
Zadanie 4
Złom kabli aluminiowych w ilości ok. 3 600 kg.
Zadanie 5
Złom z przewodów AFL ( stalowo-aluminiowych) w ilości 4 000 kg
Zadanie 6
Złom miedzi w postaci uzwojeń dławików i elementów armatury rozdzielczej w ilości ok. 17 000 kg.
2. Podane ilości złomu są wielkością szacunkową – rzeczywiste ilości odbieranego złomu ustalane
będą przed jego odebraniem.
3. Złom zostanie przez Kupującego odebrany, a teren, na którym prowadzono roboty i odbierano
złom zostanie uporządkowany przez Kupującego.
4. Cena wywoławcza netto złomu:
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6

-

0,60 zł/za kg.
4,50 zł/za kg.
4,00 zł/za kg.
1,00 zł/za kg.
1,00 zł/za kg.
16,00 zł/za kg.

5. Miejsce składowania w/w złomu:
1. Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego 29-100 Włoszczowa, ul. Śląska 7.
2. Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego Idzikowice, 26-300 Opoczno.
III. Warunki udziału w konkursie:
1. W konkursie mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne lub prawne prowadzące
działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
2. Cena wywoławcza za oferowany do sprzedaży złom obejmuje cenę netto – loco magazyn
sprzedającego. Odbiór złomu następuje z miejsca składowania transportem Kupującego. Koszt
cięcia, transportu i załadunku pokrywa Kupujący.
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IV. Sposób rozliczenia
1. Zapłata za złom nastąpi przelewem na konto wskazane w dyspozycji o której mowa w pkt. X, przed
odbiorem złomu.
2. Dokonanie przelewu musi być potwierdzone przedstawieniem Sprzedającemu przelewu
bankowego.
V. Dokumenty stanowiące ofertę
1. Ofertę stanowią następujące dokumenty:
a. Oferta sporządzona wg wzoru stanowiącego zał. nr 1.
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej (nie starszego niż 3 miesiące od ostatecznej daty
składania oferty).
c. Kserokopia decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie obrotu złomem
i odpadami (Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. art. 25 ust. 2 Dz.U. nr 62 poz. 628).
d. Zaświadczenie z urzędu skarbowego, że kupujący jest czynnym płatnikiem VAT (nie starszy
niż 1 miesiąc od ostatecznej daty składania ofert).
2. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez osobą uprawnioną do reprezentowania
oferenta.
VI. Przygotowanie oferty
1. Oferty winny być składane w 1 egzemplarzu, w zalakowanych lub zabezpieczonych w inny sposób
przed otwarciem nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach). Ofertę należy sporządzić wyłącznie
na formularzu „Oferta”, który jest załącznikiem do specyfikacji (Załącznik nr 1).
2. Należy stosować koperty (opakowania) zewnętrzne i wewnętrzne.
3. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić:
a) nazwę i adres:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład
Świętokrzyski, 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45
„Sprzedaż złomu ze zdemontowanych urządzeń rozdzielczych podstacji trakcyjnych i kabin
sekcyjnych”
– nie otwierać przed 012.04.2014 godz. 10:00.
b) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona
nazwą i dokładnym adresem oferenta.
VII. Termin składania ofert
1. Oferty powinny być złożone w oryginale wg pkt. VI nie później niż do dnia 02.04.2014 do godz.
10:00 w siedzibie Sprzedającego (25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45, w sekretariacie, III
piętro, pokój 312).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Kryteria wyboru i cena oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu składania ofert po godz. 10:00 bez udziału oferentów.
Komisji przysługuje prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn oraz swobodnego
wyboru oferty, jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę.
2. Z oferentem, który zaoferował najkorzystniejszą cenę zostanie zawarta umowa sprzedaży, na
podstawie której wystawione zostaną dyspozycje sprzedaży, zobowiązujące Kupującego do
odbioru złomu po zaoferowanej cenie w okresie ważności dyspozycji sprzedaży.
3. W przypadku braku ofert na poziomie równym lub wyższym od ceny wywoławczej Sprzedający
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali
najkorzystniejsze warunki i ceny, w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty.
4. O wyniku postępowania Sprzedający powiadomi wszystkich jego uczestników.
5. Dopuszcza się częściowe składanie ofert.
IX. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży.
Oferent, który wygrał konkurs ofert, zobowiązany jest do zawarcia ze sprzedającym pisemnej
umowy sprzedaży (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2) w terminie do 7 dni od daty otrzymania
powiadomienia o wyborze jego oferty.
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X. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanej w ofercie sprzedaży ilości złomu.
2. Odbiór złomu odbywać się będzie na podstawie pisemnych dyspozycji Sprzedającego,
określających zakres, termin i miejsce odbioru złomu.
3. Termin odbioru złomu w ciągu 5 dni licząc od dnia otrzymania dyspozycji.
4. Okres związana ofertą wynosi 30 dni licząc od złożenia oferty, terminu otwarcia ofert.
5. Koszt ważenia złomu ponosi Kupujący .
6. Koszt odpadów , które podlegają utylizacji ponosi Kupujący.
7. Koszty związane z odbiorem złomu ponosi Kupujący.
8. Odbiór, załadunek i wywóz złomu, nastąpi na koszt i ryzyko Kupującego.
9. Z chwilą odbioru złomu ryzyko jego utraty obciąża Kupującego.
XI. Załączniki
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – wzór umowy
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