PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
W SIEDLCACH
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach ul. Zbrojna 39, 08110 Siedlce - (Sprzedający) zaprasza do udziału w aukcji elektronicznej, która odbędzie
się na Elektronicznej Platformie Zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe – (Operator aukcji)
w dniu 06.09.2016 r. (wtorek), o godz. 9.00.
1. Przedmiotem aukcji elektronicznej nr 0114/05/06-09-2016 będzie sprzedaż:

Lp.

Nazwa Materiału

Jedn.
Masy

Ilość

Cena wywoławcza/Jedn.
Masy

1. Złom i odpady miedzi kl. 1.01.1

kg

32 718,00

17,00 zł/kg

2. Złom i odpady miedzi pozostałej - kable

kg

7 264,00

3,00 zł/kg

3. Złom i odpady aluminium - kable

kg

1 050,00

0,60 zł/kg

4. Złom stalowy W3

t

25,500

650,00 zł/t

5. Złom stalowy N6 szyny S60

t

560.000

700,00 zł/t

6. Złom stalowy N6 szyny S60

t

244,000

700,00 zł/t

7. Złom N10

t

36.000

610,00 zł/t

8. Złom żeliwny wsadowy

t

15,000

600,00 zł/t

Sprzedający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości złomu
jednak nie więcej niż 20% przewidywanej ilości.
Aukcja odbywa się na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu, zgodnie z
Uchwałą Nr 263/15 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31.03.2015 r.
2. Uczestnikiem aukcji elektronicznej (Kupującym) może być osoba prawna, osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna, która:
1) jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
prawnymi;
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy;
3) dysponuje dostępem do Internetu i odpowiednim sprzętem (w uzgodnieniu z
operatorem aukcji);
4) jest zarejestrowana na Platformie Zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe [Link do
strony lub pliku – zamowienia.plk-sa.];
5) najpóźniej do 3 dni roboczych (tj. do 01.09.2016 r.) przed rozpoczęciem aukcji:
a) wniosła wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej zadania,
b) dostarczyła podpisane oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu aukcji
elektronicznych oraz ogłoszenia o aukcji,

c) dostarczyła poniżej wymienione dokumenty, w postaci oryginału lub jego kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania kupującego, ujawnione we właściwym rejestrze albo zgłoszeniu do
ewidencji działalności gospodarczej lub inne osoby posiadające pisemne upoważnienie
uczestnika aukcji do jego reprezentowania:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez
kontrahenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rozpoczęcia
aukcji elektronicznej,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu rozpoczęcia aukcji
elektronicznej,
- kopię potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik podatku od towarów i usług VAT
czynnego lub VAT zwolnionego formularzem VAT-5, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu rozpoczęcia aukcji elektronicznej,
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawioną po
opublikowaniu niniejszego ogłoszenia, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową kupującego, w wysokości 50% wartości zadań
wymienionego w ogłoszeniu, do licytowania, których wykonawca przystępuje, w
wysokości:
Zadanie 1 -278 103.00 zł
Zadanie 2-10 896,00 zł
Zadanie 3 - 315.00 zł
Zadanie 4- 8 287,50 zł
Zadanie 5-196 000,00 zł
Zadanie 6-85 400.00 zł
Zadanie 7-10 980,00 zł
Zadanie 8-4 500.00 zł
wystawioną po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia.
- zezwolenie właściwego organu administracji publicznej na prowadzenie działalności w
zakresie gospodarki odpadami tj. zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na
przetwarzanie tego rodzaju odpadów, z tym, że ilość odpadów przewidywanych do
odzysku lub unieszkodliwienia w okresie roku określona w zezwoleniu na przetwarzanie
odpadów musi być równa lub większa ilości odpadów przeznaczonych do sprzedaży,
- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zgodnych z obowiązującymi
przepisami prawa na transport odpadów jeżeli kupujący będzie transportującym odpady,
- oświadczenie podmiotów trudniących się obrotem złomem i innymi odpadami stanowiące
załącznik nr 4 do regulaminu,

- dowód wniesienia wadium.
Zaznacza się, że wymagane terminy wystawienia dokumentów są terminami ich
faktycznego wystawienia przez właściwe organy, a nie terminami ich poświadczenia,
chyba że poświadczenia dokonał organ wystawiający dokument.
3. Wadium
1) Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach
ubezpieczeniowych.
2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek:
Citi Handlowy 00-923 Warszawa ul. Senatorska 16
Nr 73 1030 1508 0000 0005 0375 2735 w następujących wysokościach:
e 1 (złom miedzi) - 55 600,00 zł (z dopiskiem WADIUM ZA ZŁOM ZAD. 1)
e 2 (złom miedzi-kable) - 2 100,00 zł (z dopiskiem WADIUM ZA ZŁOM ZAD. 2)
e 3 (złom aluminium-kable) - 63,00 zł (z dopiskiem WADIUM ZA ZŁOM ZAD. 3)
e 4 (złom W3) - 1 600,00 zł (z dopiskiem WADIUM ZA ZŁOM ZAD. 4)
e 5 (złom szyny S60) - 39 200,00 zł (z dopiskiem WADIUM ZA ZŁOM ZAD. 5)
e 6 (złom szyny S60) - 17 000,00 zł (z dopiskiem WADIUM ZA ZŁOM ZAD. 6)
e 7 (złom N10) - 2 100,00 zł (z dopiskiem WADIUM ZA ZŁOM ZAD. 7)
e 8 (złom żeliwny wsadowy) - 900,00 zł (z dopiskiem WADIUM ZA ZŁOM ZAD. 8)
3) wadium wnoszone w innych formach składa się w:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach,
08-110 Siedlce ul. Zbrojna 39 pokój 32 Dział ds. rachunkowości i finansów.
Wszystkie dokumenty należy składać do dnia 01.09.2016 (3 dni robocze przed
aukcją) do godz. 14:00 w siedzibie Sprzedającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach ul. Zbrojna 39 (w sekretariacie) w zamkniętych
kopertach z opisem: „DOKUMENTY DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ W DNIU:
06.09.2016 r.”
4. Czas aukcji
1) aukcja rozpocznie się dnia 06.09.2016 o godzinie 9.00,
2) pytania dotyczące aukcji można przesyłać do dnia 31.08.2016 włącznie na nr faksu
25 746 33 64
3) pytania (bez ujawniania nazwy pytającego) i odpowiedzi zostaną zamieszczone na
stronie platformy zakupowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
5. Przebieg aukcji (licytacji)
Udział w aukcji mogą brać wyłącznie kupujący spełniający warunki udziału w aukcji.
Aukcja elektroniczna przeprowadzana jest zgodnie z procedurą opisaną w „Regulaminie
prowadzenia aukcji elektronicznych sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." (dostępny na stronie platformy zakupowej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.) w obecności Komisji aukcyjnej (co najmniej 3 pracowników PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. - obserwatorów).

Z przebiegu aukcji sporządzony jest protokół.
1) Aukcja elektroniczna rozpoczyna się: dnia 06.09.2016 r. (wtorek) o godz. 9.00,
2) Czas trwania aukcji elektronicznej - 20 minut,
3) Aukcja elektroniczna odbywa się w formie elektronicznej licytacji sprzedaży, według
reguły zwyżkowej,
4) W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 5 minut pozostałych do momentu zakończenia
aukcji zostanie złożona nowa oferta, aukcja zostaje przedłużona od tego momentu o
sekundy brakujące do pełnej minuty, w której została złożona oferta plus dogrywkę o
czasie trwania 5 minut.
6. Warunki aukcji elektronicznej - opisane w „Regulaminie prowadzenia aukcji
elektronicznych sprzedaży złomu stalowego i metali kolorowych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.”
7. Postanowienia końcowe
1) Ogłaszający aukcję elektroniczną zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania całości
lub części Regulaminu aukcji elektronicznych,
2) W sprawach technicznych związanych z przedmiotem sprzedaży prosimy o kontakt z:
Anną Białowąs tel./fax.: 25 746 33 64
Anną Gałach tel: 25 746 32 62
Minimalne postąpienie dla zadania 1, 2, 3 wynosi: 0,20 zł
Minimalne postąpienie dla zadania 4, 5, 6, 7, 8 wynosi: 10 zł
Zawarcie umowy/umów nastąpi w terminie do 5 dni od daty zakończenia aukcji.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzegają sobie możliwość zmiany lub odwołania
ogłoszenia, a także zmiany warunków aukcji, przed jej rozpoczęciem.
Ogłaszający aukcję elektroniczna:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Klejowych w Siedlcach
Adres: 08-110 Siedlce ul. Zbrojna 39
Adres poczty elektronicznej: anna.bialowas@plk-sa.pl
Operator aukcji elektronicznej:
PKP Polskie Linie Kolejowe Platforma Zakupowa
Adres poczty elektronicznej: pomoc@Dlk-sa.pl Marketplanet
(Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.)
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
Siedlce, dn.26.08.2016 r.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach
ul. Zbrojna 39
08-110 Siedlce

Oświadczenie
0114/05/06-09-2016
Dostawca, tj. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach oświadcza, że jest pierwotnym
wytwórcą złomu i innych odpadów będących przedmiotem niniejszej transakcji i tym
samym oświadcza, że przedmiotowy złom i inne odpady nie pochodzą ze źródeł
nielegalnych.
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