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OGŁOSZENIE 

SPRZEDAŻ  ZŁOMU 

 

I. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zaprasza do składania ofert na 
zakup  złomu znajdującego się na terenie siedziby Wydziału Infrastruktury w Komorowie (05-806), ul. Marii 
Dąbrowskiej 1.  

II. Sprzedający: Warszawska Kolej Dojazdowa sp.  z o.o. dalej „WKD” z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23, tel. 22 755-55-64, fax. 022 755-20-85, e-mail: 
gospodarka@wkd.com.pl 

III. Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy 
obowiązujące u  Sprzedającego, tj. w szczególności „Regulamin sprzedaży złomu przez Warszawską Kolej 
Dojazdową sp. z o.o.” dalej „Regulamin”. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Oferty  w formie pisemnej należy składać  
na adres Sprzedającego: Warszawska Kolej Dojazdowa  sp. z o.o. dalej „WKD” z siedzibą w Grodzisku Maz. adres: 
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23. 

IV. Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest: złom miedzi trakcyjnej w szacunkowej ilości  
ok. 10 600 kg, w tym: 

 1 100 kg liny Cu 95 mm2 

 4 300 kg liny Cu 120 mm2 

 5 200 kg złomu miedzi trakcyjnej odzyskanej po wymianie starego przewodu jezdnego. 
 

Złom znajduje się na terenie siedziby Wydziału Infrastruktury w Komorowie (05-806), ul. Marii Dąbrowskiej 1. 
Klasyfikacja wg kodu odpadu  - 170401 – miedź. 

Podane  ilości  złomu  mają  charakter  szacunkowy i służą  jedynie do określenia  ceny oferty dla potrzeb 
prowadzonego postępowania. Jeżeli faktyczna ilość złomu będzie większa aniżeli podano w ogłoszeniu oczekuje się 
odbioru całości złomu. W przypadku, gdy faktyczna ilość złomu będzie mniejsza od podanej w ogłoszeniu, 
Kupującemu nie będzie przysługiwało roszczenie o wydanie ilości zgodnej z ogłoszeniem.  

Sprzedający zastrzega, że termin odbioru złomu nie może przekroczyć dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Sprzedający wybierze ofertę, w której zostanie zaoferowana najwyższa cena za pozyskany złom. Minimalna cena 
złomu jaką Kupujący określi w ofercie to – 19,00 zł netto  za  1,00  kg.     

V. Miejsce magazynowania złomu: siedziba Wydziału Infrastruktury w Komorowie, ul. Marii Dąbrowskiej 1.  
Przewidziany do sprzedaży złom można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Konradem 
Kawałkowskim – Zastępcą Naczelnika Wydziału Infrastruktury - tel. 697 046 476. 

VI. Informacja o warunkach sprzedaży złomu:        

1. Sprzedający dokona sprzedaży złomu na podstawie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży. Wzór umowy 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

2. Sprzedający wskazuje, że odbiór złomu z siedziby Sprzedającego będzie odbywać się sukcesywnie, aż do 
wyczerpania zapasów złomu. 

3. Złom należy zważyć i przetransportować na własny koszt. Spółka WKD nie posiada wagi. Obowiązkiem 
nabywcy jest zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 797. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować we własnym zakresie. 

4. Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie do transportu odpadów będących przedmiotem postępowania 
i zawartej w jego wyniku umowy. W tym celu Kupujący na własny koszt i ryzyko oraz w terminie uzgodnionym 
ze Sprzedającym podstawi środki transportu niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. 

5. Kupujący zobowiązany jest do załadunku we własnym zakresie odpadów będących przedmiotem postępowania 
i zawartej w jego wyniku umowy. W tym celu Kupujący na własny koszt i ryzyko dokona również załadunku na 
podstawione przez siebie środki transportu.  
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6. Sprzedający wskazuje, że Kupujący winien do załadunku złomu wykorzystać odpowiednie i wystarczające do 
tego celu urządzenia i/lub maszyny oraz powinien zapewnić odpowiednią ilość personelu niezbędnego do 
wykonania załadunku zakupionego złomu. 

7. Złom po jego załadunku podlegać będzie zważeniu za pomocą specjalistycznej wagi, należącej do Kupującego 
lub udostępnionej przez podmiot trzeci. Z ważenia zostanie wystawiony dokument potwierdzający masę 
ważonego złomu. Rozliczenie masy pobranego przez Kupującego złomu nastąpi w oparciu o Protokół 
z ważenia złomu wystawiony przez uprawnionego pracownika Sprzedawcy. Zapłata za zakupiony złom nastąpi 
na podstawie faktury VAT  wystawionej przez Sprzedającego.  

8. Zapłata za odebrany złom nastąpi zgodnie z zawartą umową na rzecz Sprzedającego w formie przelewu po 
otrzymaniu faktury wystawionej przez Sprzedającego. 

VII. Termin i sposób złożenia ofert:  

1. Oferent sporządza ofertę na Formularzu ofertowym - wg wzoru Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

2. Do oferty Oferent dołącza wszystkie dokumenty wymienione w pkt X ppkt. 9 Ogłoszenia. 

3. Oferent sporządza ofertę zgodnie z postanowieniami i wymogami określonymi w Ogłoszeniu. 

4. Oferent składa tylko jedną ofertę. 

5. Dokumenty załączone do oferty należy złożyć w oryginale lub w kserokopii poświadczonej „za zgodność z 
oryginałem” przez Oferenta. 

6. Formularz Ofertowy oraz wszystkie załączniki muszą być ponumerowane w sposób „1 np. z 5”, sporządzone w 
języku polskim, czytelnie (na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym 
atramentem) oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
Upoważnienie do reprezentowania Oferenta oraz podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

7. Wszystkie strony Oferty zawierające jakąkolwiek zmienianą treść muszą być dodatkowo parafowane przez 
osobę podpisującą Ofertę.  

8. Zaleca się, aby wszystkie strony dokumentów stanowiących Ofertę były spięte w sposób zapobiegający ich 
dekompletacji. 

9. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.06.2020 r. do godz. 10:00 

10. Oferent składa ofertę w siedzibie Sprzedającego: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ul. Stefana  
Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź firmy 
kurierskiej. Oferta musi być opisana: „Oferta na sprzedaż złomu miedzi  - nie otwierać przed 29.06.2020 r.  
godz. 10:30„ . 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację 
Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz mając na uwadze zdrowie  
i bezpieczeństwo osób zarówno po stronie Oferentów jak i po stronie Sprzedającego, Sprzedający 
ogranicza do niezbędnego minimum kontakty bezpośrednie i osobisty udział Oferenta przy składaniu 
i otwarciu ofert. 

Sprzedający zaleca złożenie oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłki kurierskiej,  
a w przypadku osobistego składania ofertę należy pozostawić na portierni WKD znajdującej się od 
strony ul. Radońskiej. Sprzedający ogranicza także jawność sesji otwarcia ofert. W sesji otwarcia ofert 
nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Oferentów lub osoby trzecie. Wszelkie informacje podawane 
podczas otwarcia ofert, a wynikające z wymogów Regulaminu sprzedaży złomu zostaną niezwłocznie 
zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego. 

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie WKD w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Stefana Batorego 23, II piętro pokój nr 202 (sala konferencyjna). 

VIII. Informacja o sposobie i terminie powiadomienia Oferenta o wynikach postępowania: 

Powiadomienie o wynikach postępowania publikowane będzie na stronie internetowej Sprzedającego 
www.wkd.com.pl, po wyborze najkorzystniejszej oferty. Powiadomienie zawierać będzie liczbę całkowitą 
uczestników postępowania, liczbę uczestników postępowania których oferty nie zostały odrzucone oraz 

http://www.wkd.com.pl/
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zaoferowaną cenę wyrażoną w PLN za 1 kg złomu. Ponadto wybrany jako najkorzystniejszy Oferent otrzyma 
odrębnie informację o wyborze jego oferty.    

IX. Informacja o miejscu i terminie zawarcia umowy z wybranym Oferentem:  

Miejsce  i  termin  zawarcia umowy z  wybranym  Oferentem  Sprzedający  wskaże  w powiadomieniu o wynikach 
postępowania. Sprzedający informuje, że miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, bądź na życzenie Kupującego umowa zostanie wysłana za 
pośrednictwem poczty.  

X. Opis warunków udziału w postępowaniu: W prowadzonym postępowaniu mogą brać udział Oferenci którzy:  

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają ważne zezwolenia, 
decyzje administracyjne właściwego organu administracji publicznej do prowadzenia działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami (złomem) zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia z dnia 2 stycznia 2020 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

2. Będą dysponować niezbędną ilością środków transportu umożliwiającą wykonanie Umowy, a jeśli w tym 
zakresie korzystać będą z podwykonawcy, podwykonawca posiadać będzie ważną decyzję na transport 
odpadów będących przedmiotem postępowania. 

3. Będą dysponować niezbędną ilością i rodzajem maszyn i urządzeń umożliwiających załadunek odpadów na 
posiadane przez siebie środki transportu. 

4. Wpłacą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych) na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. o/Grodzisk Mazowiecki nr 68 1240 5918 1111 0000 
4910 0198 zgodnie z Regulaminem. 

5. Sprzedający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia: 

a) oferentów, którzy znajdują się lub byli w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego 
postępowania w sporze z WKD, 

b) oferentów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań 
koniecznych dla udziału w postępowaniu określonym przez Sprzedającego, 

c) oferentów, których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku do których wszczęto postępowanie 
upadłościowe bądź likwidacyjne. 

6. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu. W takim przypadku Oferenci ustanawiają 
pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu. Wymagania dotyczące Oferenta stosuje się 
odpowiednio do Oferentów wspólnie ubiegających się  o udział w postępowaniu. 

7. Jeżeli oferta Oferentów wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, Sprzedający może żądać przed zawarciem umowy sprzedaży, umowy regulującej 
współpracę tych Oferentów. 

8. Ocena spełnienia warunków wymaganych w pkt. 5 będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. 
Sprzedający dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu, na podstawie 
załączonych dokumentów i oświadczeń. Oferenci niespełniający któregokolwiek z warunków zostaną przez 
Sprzedającego wykluczeni z postępowania. 

9. Celem spełnienia warunków opisanych powyżej Oferent wraz z ofertą złoży następujące dokumenty 
i oświadczenia: 

a) aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ważnej decyzji 
administracyjnej na zbieranie i/lub odzysk oraz transport odpadów  będących przedmiotem niniejszego 
postępowania, wydaną na postawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U.  
z 2020 r., poz. 797), a także w przypadku korzystania z podwykonawcy (przewoźnika) kopię ważnej decyzji 
administracyjnej (wydanej w trybie przepisów wskazanych powyżej) na transport odpadów, 

b) pisemne oświadczenie o: posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowaniu odpowiednim 
potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdującymi się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację prac będących przedmiotem Ogłoszenia  



   

Strona 4 z 5 

 

wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, 

c) kopię dowodu wpłaty wadium. 

10. Dokumenty wymienione w pkt a), składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Oferenta. 

11. Komisja wzywa Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wskazanych 
w treści Ogłoszenia lub złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia  
w wyznaczonym terminie. 

XI. Opis kryteriów, którymi Sprzedający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej Oferty: 

1. Przy wyborze oferty na sprzedaż złomu Sprzedający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 
Kryterium: Cena, Waga: 100%. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący: 

 

 

 

3. Za Ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Sprzedający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Sprzedającego ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

XII.  Informacja o sposobie porozumiewania się z Oferentami oraz przekazywania zawiadomień, wyjaśnień, 
oświadczeń i dokumentów: 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej. 

2. Wnioski, zawiadomienia i inna korespondencja mogą być przekazywane za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną, co zostanie uznane za formę pisemną pod warunkiem, że zostaną dostarczone przed 
wymaganym terminem, na faks lub adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktowania się z 
Oferentami w sprawach organizacji sprzedaży, będą czytelne i fakt ich otrzymania zostanie potwierdzony przez 
Sprzedającego. 

3. Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Pan Konrad 
Kawałkowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury, tel. 697 046 476. 

4. Telefoniczne informacje w zakresie organizacji postępowania i przedmiotu postępowania będą udzielane przez 
osobę wskazaną w ppkt 3, w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 począwszy od dnia pojawienia się 
ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert.  

5. Sprzedający udzieli odpowiedzi na pisemne pytania Oferentów dotyczące przedmiotu sprzedaży i treści 
Ogłoszenia, złożone Sprzedającemu w terminie do dnia 25.06.2020 r. do godz. 10:00. Sprzedający dopuszcza 
złożenie pytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: komorow@wkd.com.pl i/lub za pomocą 
faksu na nr 22 755 20 85. 

6. Sprzedający przekazuje treść wyjaśnień do Ogłoszenia umieszczając odpowiednią informację na swojej stronie 
internetowej, bez ujawniania źródła zapytania, z pouczeniem, że wyjaśnienie do ogłoszenia jest dla Oferentów 
wiążące. 

7. Przed upływem terminu składania ofert, Komisja może podjąć decyzję o wprowadzeniu modyfikacji treści 
Ogłoszenia uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian i może przedłużyć termin składania ofert. 

8. Sprzedający publikuje na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie informację o modyfikacji 
Ogłoszenia, z pouczeniem, że modyfikacja Ogłoszenia jest dla Oferentów wiążąca. 

9. Sprzedający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Oferentom przez inne osoby nieuprawnione do 
bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami. Nieważne są wyjaśnienia udzielane w innej formie niż forma 
pisemna, na zasadach opisanych w Ogłoszeniu. 

Kryterium cena = 
Cena Oferty badanej 

x 100  
Najwyższa cena ofertowa 

mailto:komorow@wkd.com.pl
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XIII. Termin związania Oferenta ofertą zakupu: 

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert. 

XIV. Sprzedający zastrzega, że: 

1. Sprzedający może unieważnić postępowanie, na każdym etapie bez podania przyczyn. 

2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają: „Regulamin sprzedaży złomu 
przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o.”,  a w sprawach w nim nieuregulowanych odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

 
 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie 
3. Wzór umowy 
4. Regulamin sprzedaży złomu przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 

 
 
 
 
 


