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1. DEFINICJE  

1.1. Sprzedający (Spółka) - ENEA Wytwarzanie 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice, Polska 

NIP: 812 00 05 470, REGON: 670908367,  
Konto: Bank Pekao S.A. O/Kozienice Nr 70 1240 5703 1111 0000 4901 
5522  

tel.: (48) 611-59-63, fax: (48) 611-58-22, adres internetowy: 
http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pro-
wadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  
w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
nr KRS: 0000536267 Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN, nr BDO 
000002098 

1.2. Specyfikacja  
Warunków Sprzedaży 
(zwana również w skrócie 
SWS) 

- 
 

Należy przez to rozumieć niniejszy dokument przedstawiający jedno-
znacznie i wyczerpująco wszystkie informacje niezbędne dla Kupującego 
do sporządzenia oferty odpowiadającej potrzebom Sprzedającego. 

1.3. Kupujący - Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o za-
kup, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zakupu. 

1.4. Oferta - Oferta składana w ramach postępowania przez Kupującego. 

1.5. Przedmiot sprzedaży - Oznacza rzeczy opisane w pkt 3 SWS. 

1.6. Oferta Najkorzystniej-
sza 

- Oferta z najwyższą ceną na każdą z pozycji sprzedaży. 

1.7. Umowa - Uzgodnione na piśmie i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli 
Sprzedającego i Kupującego warunki wykonania Przedmiotu sprzedaży 
wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi integralną część Umowy. 

1.8. Strony postępowania - Sprzedający i Kupujący. 

1.9. Komisja Przetargowa - Zespół powołany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie sprzedaży. 

1.10. Cena jednostkowa - Cena za jedną tonę złomu nie zawierająca podatku VAT. 

1.11. Postępowanie  
uzupełniające 

- Należy przez to rozumieć postępowanie przeprowadzone po rozpatrzeniu 
ważnych ofert, zmierzające do ich zmiany przez Kupujących w celu uzy-
skania przez Sprzedającego korzystniejszych warunków sprzedaży. 

1.12 BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – 
zintegrowany system teleinformatyczny utworzony na podstawie art. 79 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (zwana dalej: BDO) 

1.13 Rejestr BDO - Rejestr w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach. (zwany dalej Rejestr BDO) 

1.14 Ustawa o odpadach  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi. 
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2. WPROWADZENIE 

2.1. ENEA Wytwarzanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „Sprzedającym”), 
zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż złomu z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. Postępowanie 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 

2.2. Niniejsza Specyfikacja Warunków Sprzedaży (SWS) jest podstawą do złożenia ofert. 
 

3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY 

3.1. Przedmiotem sprzedaży jest złom zgromadzony w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. podzielony na 
następujące pozycje: 

 

Tabela Nr 1 

Lp. Nazwa pozycji Kod odpadu Ilość [t] 

1 Złom miedzi  wióry 17 04 01 0,042 

2 Złom miedzi kable 17 04 11 2,664 

3 Złom miedzi odpady 17 04 01 0,246 

4 Złom mosiądzu stopowego odpady 17 04 01 0,174 

5 Złom mosiądzu stopowego wióry 17 04 01          0,028 

6 Złom i odpady brązu stopowego wióry  17 04 01 0,202 

7 Złom aluminium wióry 17 04 02 0,086 

8 Złom aluminium odpady 17 04 02 0,588 

9 Złom aluminium kable 17 04 11 4,99 

10 Złom akumulatorów ołowiowych 16 06 01* 4,128 

11 Złom i odpady stopu łożysk 17 04 06 0,104 

12 Złom stalowy mieszany 17 04 05 435,317 

13 Złom z krążników ogumowanych 17 04 05 9,40 

14 Złom części elektronicznych 16 02 16 0,894 

15 Złom części elektronicznych komputery 16 02 14 0,31 

16 Złom części elektronicznych monitory 16 02 13* 0,194 

17 Złom z szyn 17 04 05 22,74 

18 Złom stalowy wióry 12 01 01 46,64 

19 Złom z kul i pierścieni 17 04 05 24,10 

20 Złom silników elektrycznych 17 04 07 0,428 

21 Złom części elektrycznych 16 02 16 1,448 

22 Złom stalowo-chromowy 17 04 05 6,51 

23 Złom ze stali nierdzewnej 17 04 05 0,346 

 
Sprzedający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do sprzedaży ilości złomu. Faktycznie 
sprzedana ilość złomu może ulec zmianie -10%/+50% w stosunku do ilości określonej  
w Tabeli. 

3.2. Sprzedający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
- mail: mariusz.maciag@enea.pl 

 3.3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 3.4. Sprzedający dopuszcza złożenie przez jednego Kupującego wyłącznie jednej oferty. Ofertę 
można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie pozycje od 1 do 23 Tabeli Nr 1. 

 

4. WARUNKI ODBIORU/ZAKUPU. 

4.1. Odbiór złomu nastąpi transportem samochodowym. Załadunek na środki transportu, transport 
odebranego złomu Kupujący realizuje na swój koszt i ryzyko. Złom stalowy mieszany odbiera-
ny będzie w kolejności wskazanej przez Sprzedającego (1. złom stalowy z nawęglania, 2. złom 
stalowy wielkogabarytowy, 3. złom stalowy pozostały – pryzma). Kupujący we własnym zakre-
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sie dostosuje gabaryty odbieranego złomu do możliwości jego odbioru transportem samocho-
dowym. 

4.2. Odbiór złomu nastąpi w terminie do 50 dni licząc od dnia wyznaczonego w przesłanym powia-
domieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy (Załącznik nr 2 do SWS). W razie nie wykona-
nia powyższego Sprzedający będzie uprawniony do egzekwowania kar zgodnie z umową. 

4.3. Umowa (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWS) zostanie przedstawiona Kupującemu 
do podpisania. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Kupujący zapłaci 
Sprzedającemu kary umowne w wysokościach określonych w Umowie (Załącznik nr 2 do 
SWS). 

4.4. Kupujący powinien posiadać ważne, wydane przez właściwy organ, zezwolenie na prowadze-
nie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy 
składana oferta. Zezwolenia nie mogą znajdować się w trakcie procedury uchylającej. Kupują-
cy staje się Posiadaczem Odpadów po ich odbiorze od Sprzedającego, zgodnie z ustawą o od-
padach. 

4.5. Kupujący powinien posiadać wpis do Rejestru BDO, w którym powinien posiadać aktualne da-
ne (tabele, decyzje) zgodnie ze stanem faktycznym prowadzonej gospodarki odpadami. 

4.6. Karty przekazania odpadu będą sporządzane przez Sprzedającego, a następnie potwierdzane 
przez przejmującego i transportującego odpad w czasie rzeczywistym, elektronicznie w BDO. 

4.7. Kupujący każdorazowo przed planowanym rozpoczęciem transportu przekaże Sprzedającemu 
informacje niezbędne do sporządzenia karty przekazania odpadu, podając: nr rejestrowy 
transportującego odpad, nr rejestrowy przejmującego odpad z podaniem miejsca prowadzenia 
działalności, nr rejestracyjny środka transportu, planowaną datę rozpoczęcia transportu. 

4.8. Kupujący wykonuje transport odpadów jeżeli posiada stosowny wpis do Rejestru BDO, o któ-
rym mowa w pkt 4.5. w zakresie transportu odpadów o kodach, których dotyczy składana 
oferta (Dział VII) lub zleca usługę transportu przewoźnikowi lub podmiotowi spedycyjnemu 
posiadającemu takowy wpis. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie postano-
wień wskazanych w pkt 4.5-4.7, oraz za wszelkie działania, zaniedbania lub uchybienia pod-
miotu, któremu zlecił usługę transportu. 

 

5. RYZYKO NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ SWS 

 Oferta sprzeczna ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży zostanie odrzucona. 
 

6. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE: 
6.1. Sprzedający zastrzega prawo do przeprowadzenia postępowania uzupełniającego. 
6.2. Postępowanie uzupełniające może być prowadzone w całym zakresie oferty, nie wyłączając 

ceny. 
6.3. Sprzedający może przeprowadzić postępowanie uzupełniające w formie: 

6.3.1. pisemnych ofert uzupełniających,  
6.3.2. licytacji ustnej, 
6.3.3. negocjacji bezpośrednich, 
6.3.4. aukcji elektronicznej. 

6.4. Do postępowania uzupełniającego Sprzedający kwalifikuje nie więcej niż trzech Kupujących, 
którzy złożyli ważne, najwyżej ocenione oferty w świetle postawionych kryteriów.  

6.5. Przystępując do postępowania uzupełniającego, Sprzedający zawiadamia na piśmie lub drogą 
elektroniczną wszystkich Kupujących zakwalifikowanych do postępowania uzupełniającego 
zgodnie z pkt 6.4., informując Kupujących o formie prowadzenia postępowania uzupełniające-
go.  

6.6. W postępowaniu uzupełniającym przeprowadzanym w formie pisemnych ofert uzupełniających 
Kupujący składają oferty w sposób określony przez Sprzedającego. Kupujący, składając ofertę 
uzupełniającą, nie może zaoferować ceny niższej niż ta, która została wskazana w pierwotnej 
ofercie. 

6.7. Postępowanie uzupełniające prowadzone w formie licytacji ustnej przeprowadzane jest przy 
udziale wszystkich Kupujących zakwalifikowanych do postępowania uzupełniającego, którzy 
kolejno składają postąpienia w górę. Ceną wywoławczą jest cena najkorzystniejszej oferty.  
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Z licytacji ustnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni Kupujący lub upoważ-
nione przez nich osoby.  

6.8. W przypadku postępowania uzupełniającego prowadzonego w formie negocjacji bezpośred-
nich, negocjacje prowadzone są z każdym z Kupujących oddzielnie. Z negocjacji bezpośrednich 
sporządza się protokół. Protokół podpisuje również Kupujący lub upoważniona przez niego 
osoba. 

6.9. Postępowanie uzupełniające prowadzone w formie aukcji elektronicznej odbywa się na podsta-
wie szczegółowego regulaminu aukcji operatora portalu obsługującego w tym zakresie Sprze-
dającego. Regulamin aukcji zostanie udostępniony Kupującym zakwalifikowanym do Postępo-
wania Uzupełniającego. Protokół z aukcji sporządzany jest elektronicznie przez operatora por-
talu. 

 

7. WYJAŚNIANIE ZAPISÓW SWS 

7.1. Kupujący może zwrócić się na piśmie do Sprzedającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji 
Warunków Sprzedaży. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że 
prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Sprzedającego na mniej niż 5 (pięć) dni przed terminem 
składania Ofert. 

Treść takich wyjaśnień będzie przez Sprzedającego jednocześnie przekazana wszystkim Kupu-
jącym, którym przesłano SWS, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieszczona na stronie 
internetowej jako załącznik do ogłoszenia. 

7.2. Sprzedający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące SWS udzielane Kupującym przez inne 
osoby i instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Kupującymi. 

7.3. Wszelkie wyjaśnienia są wiążące jedynie w formie pisemnej. 

7.4. Osoby uprawnione do udzielania informacji: Rafał Brodowski; tel. (48) 614 10 37, Artur Kuku-
łowicz; tel. (48) 614 14 04. 

 

8. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Kupujący jest związany Ofertą przez 60 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania Ofert, określonego w pkt 17.1 SWS. 

 

9. MODYFIKACJA SWS 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedający może przed upływem terminu składania ofert 
wprowadzić zmiany do treści SWS. Sprzedający prześle niezwłocznie treść dokonanych zmian 
wszystkim Kupującym, którym wysłano SWS w formie pisemnej oraz zamieści na stronie interne-
towej pod ogłoszeniem o przetargu najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem składania 
ofert w formie załącznika i takie zmiany będą wiążące. Modyfikacja treści SWS może również doty-
czyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich speł-
niania. Dlatego też zobowiązuje się Kupujących do śledzenia ogłoszenia na stronie internetowej 
Sprzedającego do dnia otwarcia ofert. 
 

10. ZASADY UCZESTNICTWA KUPUJĄCEGO W POSTĘPOWANIU 

10.1. Oferty powinny spełniać warunki określone w Specyfikacji Warunków Sprzedaży. 
10.2. Kupujący powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmio-

cie sprzedaży i występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach 
i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy: 
  ważne, wydane przez właściwy organ, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy składana oferta 
 wpis do Rejestru BDO wraz z aktualnymi danymi (tabele, decyzje) zgodnie ze stanem fak-

tycznym prowadzonej gospodarki odpadami, 
10.3. Kupujący powinien posiadać potencjał ludzki i techniczny niezbędny do wykonania Przedmiotu 

sprzedaży. 
10.4. Kupujący powinien znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wyko-

nanie Przedmiotu sprzedaży. 
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10.5. Każdy z Kupujących może złożyć tylko jedną ofertę, dotyczy to również podmiotów wspólnie 
składających ofertę. 

10.6. Kupujący wspólnie ubiegający się o zakup, składają dokument stwierdzający ustanowienie 
przez Kupujących wspólnie ubiegających się o zakup pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie sprzedaży albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
Umowy w sprawie sprzedaży. 
Wadium Kupujących wspólnie ubiegających się o zakup (konsorcjum, spółka cywilna) powinno 
być złożone w imieniu wszystkich podmiotów – członków konsorcjum, wspólników spółki cy-
wilnej – składających ofertę. 
Umowa konsorcjum powinna zostać załączona do oferty i powinna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego  
z konsorcjantów, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zakupu, oznaczenie czasu trwania 
konsorcjum (obejmującego okres realizacji Przedmiotu sprzedaży, gwarancji i rękojmi), wyklu-
czenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania zakupu. 
Żaden z Kupujących wspólnie występujących w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu 
z postępowania na podstawie pkt 21.1 SWS. 

10.7. O udzielenie sprzedaży mogą się ubiegać Kupujący, którzy złożą dokumenty wyszczególnione 
w Załącznikach Nr 1 ÷ 9 do formularza „Oferta”. 

10.8. Sprzedający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach osób trzecich w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

11. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY 

11.1. Kupujący przygotuje Ofertę na swój wyłączny koszt. 

11.2. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Kupującego w niniejszym postępowaniu, aż do 
podpisania Umowy, są także ponoszone przez Kupującego (w tym wysyłka SWS za potwier-
dzeniem odbioru na koszt Kupującego). 

 

12. JĘZYK POSTĘPOWANIA I JĘZYK OFERTY 

Językiem obowiązującym w niniejszym przetargu jest język polski. 
 

13. WADIUM 

13.1. Kupujący składający ofertę obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 
ofert w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

13.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
- w pieniądzu: przelew na rachunek bankowy ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Bank PKO BP 

Nr 78 1020 1026 0000 1402 0238 9799. Na przelewie należy umieścić informację: 
„Wadium – znak sprawy FHU.2425.9.2022”. 

- poręczeniach bankowych; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

przy czym wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej będzie 
gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie, wystawioną przez 
bank lub ubezpieczyciela z siedzibą w Polsce.  

13.3 Sprzedający zwraca wadium Kupującemu niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od 
daty zaistnienia podstawy do jego zwrotu, jeżeli: 
- upłynął termin związania ofertą; 
- zawarto umowę w sprawie Przedmiotu sprzedaży i wniesiono wymagane zabezpieczenie 

należytego jego wykonania; 
- Sprzedający unieważnił postępowanie; 
- na wniosek Kupującego, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert lub którego 

oferta została odrzucona. 
13.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Sprzedający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 



 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY  

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Z ENEA WYTWARZANIE SP.  Z  O.O.   

 

7 

 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Kupującego. 

13.5. Sprzedający zatrzymuje wadium, jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 

 

14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
14.1. Wybrany Kupujący będzie (jeśli dotyczy) obowiązany wnieść Zabezpieczenie Należytego Wyko-

nania Umowy w wysokości 10% łącznej wartości nominalnej umowy w jednej z nw. form: 
Zabezpieczenie to może być wniesione w następujących formach: 

- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Kupujący wpłaca przelewem na rachunek bankowy wska-
zany przez Sprzedającego. 

14.2. Sprzedający nie żąda Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w przypadku gdy spełniony 
jest przynajmniej jeden poniższy warunek: 

- wartość netto umowy nie przekracza 50.000,00 zł, 
- kapitał zakładowy Kupującego wynosi co najmniej 10.000.000,00 zł, 
- obroty za ostanie 3 lata wynoszą 30.000.000,00 zł. 

14.3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Sprzedający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Sprzedający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszo-
ne o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Kupującego.  

14.4. Kupujący przedłoży Sprzedającemu, najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem Umowy, Zabezpie-
czenie Należytego Wykonania Umowy zgodnie z pkt 14.1. 

14.5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zostać wniesione na cały okres obowią-
zywania Umowy z uwzględnieniem 30 dni od daty upływu terminu obowiązywania Umowy na 
jego zwrot. 

14.6. Sprzedający dopiero po otrzymaniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie  
z pkt 14.1., zwróci Kupującemu Wadium. 

14.7. Zwrot Wadium nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego powyższego Zabezpie-
czenia. 

14.8. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie Gwarancji Bankowej albo Gwarancji 
Ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie, 
wystawioną przez bank lub Ubezpieczyciela z siedzibą w Polsce. 

14.9. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinna być zaakceptowane przez Sprzedające-
go. 

14.10. Gwarancja Bankowa albo Ubezpieczeniowa będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie 
z prawem obowiązującym w Polsce. Wszelkie spory związane z Gwarancją Bankową albo Ubez-
pieczeniową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzeda-
jącego. 

14.11. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

14.12. Sprzedający zwraca Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w terminie 30 dni od daty 
upływu terminu obowiązywania Umowy i uznania przez Sprzedającego, że Umowa została nale-
życie wykonana. 
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15. CENA 

15.1. W Ofercie Kupujący poda cenę w PLN w następującym układzie: 

Cena Jednostkowa netto za daną pozycję sprzedaży 
Wartość Netto dla danej pozycji sprzedaży 
Podatek VAT 
Wartość Brutto dla danej pozycji sprzedaży 
Wartość, Podatek VAT łącznie dla pozycji 1÷23 

15.2. Cena będzie skalkulowana na bazie formuły handlowej EXW magazyn ENEA Wytwarzanie  
sp. z o.o. Świerże Górne, według INCOTERMS 2010, tzn. Kupujący ponosi koszty i ryzyko zwią-
zane z załadunkiem, sprowadzeniem towaru z siedziby Sprzedającego. Ubezpieczenie Dostaw 
podczas transportu do miejsca przeznaczenia leży w gestii Kupującego. 

 

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

16.1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej 
Specyfikacji Warunków Sprzedaży. 

16.2. Złożona oferta powinna odpowiadać treści SWS. 

16.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub in-
ną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
Kupującego na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

16.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Kupującego. W przypadku braku tłumaczeń na język polski Sprze-
dający uzna, iż oferta nie zawiera wymaganego dokumentu. 

16.5. Kupujący ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

16.6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) powinny być podpisane przez upoważ-
nionych przedstawicieli Kupującego w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz  
z imienną pieczątką). 

16.7. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, powinny one być poświadczone za zgod-
ność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Kupującego. 

16.7.1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożli-
wiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej ko-
pię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

16.7.2. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem ksero-
kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewiden-
cyjnym) Kupującego, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomoc-
nictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kserokopii. 

16.8. Każdą zapisaną stronę oferty (również załączniki) Sprzedający zaleca ponumerować kolejnymi 
numerami. 

16.9. Sprzedający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający 
jej samoistną dekompletację, np. zszyć wszystkie strony oferty, na co najmniej dwie zszywki, 
przedziurkować i złożyć kartki oferty w skoroszyt lub segregator, itp. 

16.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) powinny być pa-
rafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. Parafka (podpis) winna 
być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby sporządzającej poprawkę). 

16.11. Oferta powinna być zamknięta w sposób trwały i zabezpieczona przed przypadkowym otwar-
ciem. Opakowanie powinno być zaadresowane i oznakowane w sposób następujący: 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 
Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, Polska 
Przetarg nieograniczony na: „Sprzedaż złomu z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”,  
nr sprawy: FHU.2425.9.2022 
- OFERTA. 

NIE OTWIERAĆ przed:  Data: 13.07.2022 r. godz. 14.00 czasu polskiego. 
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16.12. Jeżeli zewnętrzne opakowanie nie będzie wykonane w sposób jak wyżej, Sprzedający nie bierze 
odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty. 

16.13. Koperta zewnętrzna, w której znajduje się oferta powinna zostać opieczętowana pieczęcią fir-
mową Kupującego lub podpisana w inny czytelny sposób, celem identyfikacji Kupującego, który 
złożył ofertę w niniejszym postępowaniu. 

 

17. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT 

17.1. Oferty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej pok. nr 6 mieszczącej się w Budynku Archiwum Zakła-
dowego (znajdującego się przy Budynku Administracyjnym) ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (moż-
na tego dokonać przez przedstawiciela Kupującego lub dostarczyć pocztą) nie później niż do 
dnia 13.07.2022 r. do godz. 13.30 na adres Sprzedającego. Fakt złożenia oferty w Kancelarii 
Ogólnej będzie potwierdzony z zaznaczeniem daty jej przyjęcia.  

„Uwaga!: w siedzibie Sprzedającego obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, 
po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę, należy uwzględnić czas niezbędny na otrzy-
manie przepustki”. 

17.2. Oferty dostarczone po terminie wyznaczonym do składania Ofert nie będą rozpatrywane nawet, 
jeśli spóźnienie nie powstało z winy Kupującego i będą zwracane bez otwierania po zakończeniu 
postępowania. 

17.3. Sprzedający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWS. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Sprzedający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Kupujących, którym przekaza-
no SWS oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której był zamieszczony SWS 
najpóźniej przed pierwotnym terminem złożenia ofert. 

 

18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

18.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.07.2022 r. o godz. 14:00 czasu polskiego, u Sprzedają-
cego. Otwarcie ofert jest niejawne i odbywa się bez udziału Kupujących. 

18.2. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa. Komisja Przetargowa: 

18.2.1 dokonuje szczegółowej analizy i formalnej oceny otrzymanych ofert w zakresie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych w SWS. W trakcie badania i oceny ofert Ko-
misja może żądać od Kupujących wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (niedopusz-
czalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian treści oferty, za wyjątkiem poprawiania oczywi-
stych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny); 

18.2.2. odrzuca oferty, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek wymieniona w pkt 21.3. 
18.2.3. wybiera ofertę/y najkorzystniejszą/e na podstawie kryterium oceny ofert określonej w SWS: 

18.2.3.1. jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej i jednocześnie najwyższej cenie, Sprzedający 
wzywa Kupujących, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Sprzedającego ofert dodatkowych. 

18.2.3.2. Kupujący, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowa-
ne w złożonych ofertach. 

18.3. Komisja sporządzi Protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania, który podlega zatwier-
dzeniu przez Zarząd ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 

 

19. ZMIANA I WYCOFANIE OFERT 

19.1. Kupujący może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Sprzedający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek 
itp. przed terminem składania ofert. 

19.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone wg takich samych zasad jak złoże-
nie oferty, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. 

19.3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Kupującego, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 
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19.4. Kupujący ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napi-
sem na kopercie „WYCOFANIE”. 

19.5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu po-
prawności postępowania Kupującego, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

19.6. Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez Kupującego po terminie wyznaczonym 
do składania ofert. 

 

20. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW 
Sprzedający może wezwać Kupujących, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumen-
tów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Sprzedającego oświad-
czenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wy-
znaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Kupującego podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Sprzedającego oświadczenia i dokumenty 
powinny potwierdzać spełnienie przez Kupującego warunków udziału w postępowaniu. 

 

21. WYKLUCZENIE KUPUJĄCEGO; ODRZUCENIE OFERT 

21.1. Sprzedający wyklucza Kupujących, jeżeli zajdzie chociażby jedna z nw. okoliczności: 
21.1.1. w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę Sprzedającemu nie wy-

konując zamówienia lub wykonując je nienależycie; 
21.1.2. zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro-

wotne, chyba, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie, rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

21.1.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępo-
wania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokony-
waniu tych czynności; 

21.1.4. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert; 
21.1.5. złożyli nieprawidłowe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowa-

dzonego postępowania; 
21.1.6. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
21.1.7. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Sprzedającego; 
21.1.8.   zachodzą w stosunku do niego przesłanki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwiet-

nia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

21.2. Sprzedający zawiadamia równocześnie Kupujących, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Kupującego wykluczonego uznaje się za odrzu-
coną. 

21.3. Sprzedający jest zobowiązany odrzucić Ofertę, jeżeli zajdzie którakolwiek z nw. przesłanek: 
21.3.1. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Warunków Sprzedaży; 
21.3.2. została złożona przez Kupującego wykluczonego z udziału w postępowaniu; 
21.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
21.3.4. zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić; 
21.3.5. Kupujący w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki polegającej na niezgodności oferty z SWS, nie powodującej istotnych zmian w treści 
oferty. 

21.4. Sprzedający zawiadamia Kupującego o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne. 

21.5. Kupującym nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie postępowania. 
 

22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

22.1. Sprzedający może unieważnić postępowanie: 
22.1.1. jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
22.1.2. jeżeli nie złożono żadnej oferty na daną pozycję odpadu unieważnienie dotyczy tejże pozy-

cji sprzedaży. 
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22.1.3. jeżeli w postępowaniu przetargowym w którym jedynym kryterium jest cena zostały złożo-
ne oferty uzupełniające na daną pozycję sprzedaży o takiej samej cenie i uniemożliwia to 
rozstrzygnięcie przetargu dla tej pozycji odpadu – unieważnienie dotyczy danej pozycji 
sprzedaży. 

22.1.4. W przypadku nie zatwierdzenia protokołu Komisji. 
22.1.5. W każdym przypadku, jeżeli leży to w interesie Spółki, unieważnienie może dotyczyć wy-

branych pozycji sprzedaży lub całego postępowania – bez podania przyczyny. 
22.2. W przypadku unieważnienia postępowania Sprzedający powiadamia na piśmie wszystkich Kupu-

jących, którzy uczestniczyli w postępowaniu. 
 

23. OCENA OFERT 

23.1. Komisja Przetargowa Sprzedającego dokona oceny ofert i wybierze ofertę/y najkorzystniejszą/e 
na każdą poz. od 1 do 23, wskazaną w Tabeli Nr 1 w pkt 3.1. na podstawie kryterium oceny 
Ofert z pkt. 23.1.1. 

23.1.1. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie 

L.p. Nazwa Kryterium Waga (udział procen-
towy) 1 Najwyższa Cena na każdą poz. od 1 do 23 100% 

 

jeżeli zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej i jednocześnie najwyższej cenie to na-
leży wezwać Kupujących, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Sprzedającego 
terminie ofert dodatkowych - ceny ofert dodatkowych nie mogą być niższe od zaoferowanych  
w złożonych już ofertach. 

23.2. O wyborze ofert najkorzystniejszych Sprzedający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich 
Kupujących, którzy złożyli oferty, wskazując nazwę i siedzibę Kupującego oraz pozycję sprzeda-
ży. Wybranemu Kupującemu doręcza się niezwłocznie umowę do podpisania. 

23.3. Jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy Sprzedający 
wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny. 

 

24. ZAŁĄCZNIKI: 
24.1. Formularz „Oferta”, 
24.2. Wzór umowy, 
24.3. RODO, 
24.4. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy. 
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Załącznik Nr 1 do SWS – Wzór formularza „OFERTA” 

FORMULARZ „OFERTA” 

 

 

Nr …...............................................     z dnia …................................... 
(nr Oferty nadany przez Kupującego, pieczęć firmowa)       (data sporządzenia Oferty) 

 

 

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 
Świerże Górne 
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1 
26-900 Kozienice , Polska 
 
 

Nawiązując do ogłoszenia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. do złożenia Oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Sprzedaż złomu z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.” oświadczam/(y)*, iż zapozna-
łem się / zapoznaliśmy* się z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu i Specyfikacji Warunków Sprzedaży oraz, 
że wszystkie złożone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

 

1. Oferujemy cenę za zakup poszczególnych pozycji złomu: 
 
 

Lp. Nazwa odpadu 

Je
dn
ost
ka 

Kod od-
padu 

Ilość  

Cena 
jednost-

kowa 
netto  

Wartość 
netto 

 
Podatek 

VAT 

 
Wartość 
brutto 

[zł/t] [zł]   
1. Złom miedzi  wióry t 17 04 01 0,042       

2. Złom miedzi kable t 17 04 11 2,664       

3. Złom miedzi odpady t 17 04 01 0,246       

4. Złom mosiądzu stopowego odpady t 17 04 01 0,174     

5. Złom mosiądzu stopowego wióry t 17 04 01 0,028     

6. Złom i odpady brązu stopowego 
wióry  

t 17 04 01 0,202     

7. Złom aluminium wióry t 17 04 02 0,086     

8. Złom aluminium odpady t 17 04 02 0,588     

9. Złom aluminium kable t 17 04 11 4,990     

10. Złom akumulatorów ołowiowych t 16 06 01* 4,128     

11. Złom i odpady stopu łożysk t 17 04 06 0,104     

12. Złom stalowy mieszany t 17 04 05 435,317     

13. Złom z krążników ogumowanych t 17 04 05 9,400     

14. Złom części elektronicznych t 16 02 16 0,894     

15. Złom części elektronicznych kompute-
ry 

t 16 02 14 0,310     

16. Złom części elektronicznych monitory t 16 02 13* 0,194     

17. Złom z szyn t 17 04 05 22,740     

18. Złom stalowy wióry t 12 01 01 46,640     

19. Złom z kul i pierścieni t 17 04 05 24,100     

20. Złom silników elektrycznych t 17 04 07 0,428     

21. Złom części elektrycznych t 16 02 16 1,448     

22. Złom stalowo-chromowy t 17 04 05 6,510     

23. Złom ze stali nierdzewnej t 17 04 05 0,346     

   
 

 
Razem:    

 
 
 

Sprzedający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do sprzedaży ilości złomu w ramach umowy.  
Faktycznie sprzedana ilość złomu może ulec zmianie -10%/+50% w stosunku do ilości określonej w tabeli. 
Dodatkowo oświadczamy, że mamy pełne i niezaprzeczalne prawo do zakupu i transportu złomu, i ponosimy 
pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. 
 

2. Warunki sprzedaży złomu: na warunkach określonych w Załączniku Nr 2 do SWS - Wzór Umowy na 
sprzedaż złomu. 

3. Oświadczamy, że: 



 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW SPRZEDAŻY  

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

NA SPRZEDAŻ ZŁOMU Z ENEA WYTWARZANIE SP.  Z  O.O.   

 

13 

 

3.1. Posiadamy wymagane dokumenty i uprawnienia do zakupu i transportu złomu, 
3.2. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
3.3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy, 
3.4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zakup. 

4. Potwierdzamy, że cena skalkulowana jest w PLN, na bazie formuły handlowej EXW magazyn ENEA Wy-
twarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, według INCOTERMS 2010, tzn. Kupujący ponosi koszty i ryzyko zwią-
zane z załadunkiem, sprowadzeniem towaru z siedziby Sprzedającego. Ubezpieczenie Dostaw podczas 
transportu do miejsca przeznaczenia spoczywa wyłącznie po stronie Kupującego. 

5. Potwierdzamy, że okres związania Ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania Ofert. 
6. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty. 
7. Oświadczamy, że znany jest nam stan przedmiotu sprzedaży i nie wnosimy do niego żadnych zastrze-

żeń. Oświadczamy, że odbyliśmy oględziny przedmiotu sprzedaży / Oświadczamy, że nie odbyliśmy oglę-
dzin przedmiotu sprzedaży mimo takiej możliwości i nie będziemy wnosić w przyszłości roszczeń z tego ty-
tułu do Sprzedającego względem stanu przedmiotu sprzedaży (niewłaściwe skreślić!). 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy uwag co do jej formy i treści oraz 
akceptujemy Umowę, a w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 
podpisania Umowy. 

9. Oświadczamy, że składamy Ofertę jako: 
- samodzielny Kupujący*, 
- podmiot wspólnie ubiegający się o zakup*  

10. Oświadczamy, że poza dokumentami wymaganymi w SWS dla ofert, na każde żądanie Sprzedającego 
dostarczymy w wymaganym przez Sprzedającego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość składanych w ofercie zobowiązań i oświadczeń. 

11.  Oświadczamy, że kompletna oferta (wg wzoru Nr 1 do SWS) składa się z ............... (uzupełni Kupują-
cy) kolejno ponumerowanych stron i zawiera następujące Załączniki: 

 

11.1. Załącznik Nr 1 - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (np. CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymaga-
ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawio-
ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku 
spółki cywilnej każdy ze wspólników składa Zał. nr 1).  
W przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Sprzedający dopuszcza przed-
stawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 
(https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu). 
W przypadku zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej – Sprzedający dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony interne-
towej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 
Polskiej (www.firma.gov.pl).  
Do odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej Kupujący dołączy oświadczenie, opatrzone datą i podpi-
sem/podpisami o następującej treści: 
 

„Firma…………………………………z siedzibą w ………………….……..oświadcza, że informa-
cje zawarte w złożonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 
na dzień składania Oferty  Nr ………....” 
 

W przypadku Kupujących wspólnie ubiegających się o sprzedaż dokument składa każdy z tych Kupu-
jących. 
 

11.2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Kupującego o zapoznaniu się z projektem umowy (wzór zawar-
to w załączniku nr 4 do SWS). 
W przypadku Kupujących wspólnie ubiegających się o sprzedaż dokument składa przynajmniej jeden 
z tych Kupujących. 
 
 

11.3. Załącznik Nr 3 - Ważne, wydane przez właściwy organ, zezwolenie na prowadzenie działalno-
ści w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy skła-
dana oferta oraz, jeśli zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zostało 
wydane przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy o odpadach i niektórych innych 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
http://www.firma.gov.pl/
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ustaw z dnia 20 lipca 2018 r. – potwierdzenie obowiązywania tej decyzji od organu 
prowadzącego postępowanie dostosowawcze, lub inny dokument potwierdzający, że 
postępowanie jest w toku. 

   
  W przypadku braku kompletnych danych w Rejestrze BDO, uniemożliwiających pozy-

tywną weryfikację Kupującego zgodnie z wymaganiami SWS, oświadczenie o złożo-
nym wniosku aktualizacyjnym, obejmującym brakujące dane. 
W przypadku Kupujących wspólnie ubiegających się o sprzedaż dokument składa przynajmniej jeden 
z tych Kupujących. 
 

11.4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Kupującego informujące, że dla przedkładanych zezwo-
leń/decyzji z załącznika nr 3 nie wszczęto procedury uchylającej.  
W przypadku Kupujących wspólnie ubiegających się o sprzedaż oświadczenie składa Kupujący, który 
złożył dokumenty wyszczególnione w załączniku nr 3. 

 

11.5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Kupującego, że w przypadku wybrania jego oferty przedłoży 
Sprzedającemu, przed terminem wyznaczonym przez Sprzedającego na podpisanie 
Umowy, Uchwałę wspólników, o której mowa w art. 230 KSH – (jeśli dotyczy) w przy-
padku zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość 
kapitału zakładowego albo  

  Oświadczenie Zarządu spółki wraz z prawidłowo poświadczonym za zgodność z orygi-
nałem odpisem umowy spółki, z których wynikać będzie, że zgoda wspólników spółki 
w tym przypadku nie jest wymagana lub do wyrażenia tej zgody upoważniony jest in-
ny organ spółki.  

  W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wymagane jest oświadczenie, kto 
jest umocowany do reprezentowania spółki (art. 866 K.C.). 
W przypadku Kupujących wspólnie ubiegających się o sprzedaż dokument składa każdy z tych Kupu-
jących (jeśli dotyczy). 

 

11.6. Załącznik Nr 6 - Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Kupujący nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał zgo-
dę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzy-
manie w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Kupujący zagraniczni zamiast w/w 
dokumentu składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie  
z prawem kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że Kupujący nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzy-
manie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

W przypadku Kupujących wspólnie ubiegających się o sprzedaż dokument składa każdy z tych Kupu-
jących. 
 

11.7. Załącznik Nr 7 - Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzają-
ce, że Kupujący nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub 
społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoże-
nie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału 
ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Kupujący zagraniczni zamiast w/w dokumentu składają odpowiedni dokument lub do-
kumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, że Kupujący nie zalega z uiszczaniem składek na ubez-
pieczenie zdrowotne  lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnie-
nie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

W przypadku Kupujących wspólnie ubiegających się o sprzedaż dokument składa każdy z tych Kupu-
jących. 
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11.8. Załącznik Nr 8 - Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Kupujący 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
W przypadku Kupujących wspólnie ubiegających się o sprzedaż dokument składa każdy z tych Kupu-
jących. 

 
 

11.9. Załącznik Nr 9 - Kopia potwierdzenia zapłaty wadium. 
W przypadku Kupujących wspólnie ubiegających się o sprzedaż dokument składa przynajmniej jeden 
z tych Kupujących. 

 

* niepotrzebne skreśli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................... 

(data, podpis(y), pieczęć(ci) osoby(ób) uprawnionych do składania woli w imieniu Kupującego) 
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Załącznik Nr 2 do SWS – Wzór umowy 

Znak sprawy: FHU.2425.9.2022 
 

UMOWA Nr FHU……...22.MM 

 

zawarta w dniu ………………….. w Świerżach Górnych pomiędzy 
 
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Ko-
zienice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego nr KRS: 0000536267 Kapitał zakładowy: 2.046.049.500,00 PLN, nr BDO 000002098; zwaną dalej 
„Sprzedającym”, reprezentowaną przez: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym dalej „Kupującym”, reprezentowaną/ym przez: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Sprzedający oraz Kupujący mogą być dalej zwani z osobna „Stroną” a łącznie „Stronami”. 
 

Preambuła 
 

Niniejsza umowa (dalej „Umową”) jest następstwem przeprowadzonego przez Sprzedającego postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż złomu z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”, znak sprawy: 
FHU.2425.9.2022.  
 

§ 1 Przedmiot sprzedaży 

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa złom, w ilości i cenach wg poniższej tabeli: 
 

Tabela Nr 1 

Lp. Nazwa odpadu 

Je
dn
ost
ka 

Kod od-
padu 

Ilość  

Cena 
jednost-

kowa 
netto  

Wartość 
netto 

 
Podatek 

VAT 

 
Wartość 
brutto 

[zł/t] [zł]   
1. Złom miedzi  wióry t 17 04 01 0,042       

2. Złom miedzi kable t 17 04 11 2,664       

3. Złom miedzi odpady t 17 04 01 0,246       

4. Złom mosiądzu stopowego odpady t 17 04 01 0,174     

5. Złom mosiądzu stopowego wióry t 17 04 01 0,028     

6. Złom i odpady brązu stopowego 
wióry  

t 17 04 01 0,202     

7. Złom aluminium wióry t 17 04 02 0,086     

8. Złom aluminium odpady t 17 04 02 0,588     

9. Złom aluminium kable t 17 04 11 4,990     

10. Złom akumulatorów ołowiowych t 16 06 01* 4,128     
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11. Złom i odpady stopu łożysk t 17 04 06 0,104     

12. Złom stalowy mieszany t 17 04 05 435,317     

13. Złom z krążników ogumowanych t 17 04 05 9,400     

14. Złom części elektronicznych t 16 02 16 0,894     

15. Złom części elektronicznych kompute-
ry 

t 16 02 14 0,310     

16. Złom części elektronicznych monitory t 16 02 13* 0,194     

17. Złom z szyn t 17 04 05 22,740     

18. Złom stalowy wióry t 12 01 01 46,640     

19. Złom z kul i pierścieni t 17 04 05 24,100     

20. Złom silników elektrycznych t 17 04 07 0,428     

21. Złom części elektrycznych t 16 02 16 1,448     

22. Złom stalowo-chromowy t 17 04 05 6,510     

23. Złom ze stali nierdzewnej t 17 04 05 0,346     

   
 

 
Razem:    

 

Łączna wartość netto przedmiotu Umowy wynosi …………… zł (słownie: ……………………………………………… 
złotych) + podatek VAT 23 % w kwocie ………… zł (słownie złotych: ………………………………….). Razem cena 
brutto wynosi  …………………. zł (słownie złotych: …………………………………………………….). 
 

2. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić faksem/mailem Kupującego o terminie odbioru z trzydniowym 
wyprzedzeniem. 

3. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej do sprzedaży ilości złomu w ramach Umowy. 
Faktycznie sprzedana ilość złomu może ulec zmianie -10%/+50% w stosunku do ilości określonej w Tabeli 
Nr 1 w ust. 1. 

 
§ 2 Realizacja Umowy 

1. Odbiór złomu na koszt Kupującego nastąpi w terminie: do 50 dni licząc od dnia wyznaczonego w przesła-
nym powiadomieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy. W razie nie wykonania powyższego Sprzedają-
cy będzie uprawniony do egzekwowania kar zgodnie z umową. 

2. Wydanie złomu nastąpi w siedzibie Sprzedającego. Złom będzie udostępniony Kupującemu w miejscach 
jego przechowywania przez Sprzedającego. Złom stalowy mieszany odbierany będzie w kolejności wska-
zanej przez Sprzedającego (1. złom stalowy z nawęglania, 2. złom stalowy wielkogabarytowy, 3. złom 
stalowy pozostały – pryzma). Kupujący we własnym zakresie dostosuje gabaryty odbieranego złomu do 
możliwości jego odbioru transportem samochodowym. 

3. Odbiór złomu nastąpi transportem samochodowym. Kupujący zobowiązany jest do podstawienia na wła-
sny koszt i ryzyko środków transportu oraz załadunku na nie złomu (za pomocą własnych środków zała-
dunku). Załadunek złomu i transport odbywać się będzie na bazie EXW magazyn ENEA Wytwarzanie sp.  
z o.o. Świerże Górne, INCOTERMS 2010 (tzn. na koszt i ryzyko Kupującego). 

4. Kupujący powinien posiadać ważne, wydane przez właściwy organ, zezwolenie na prowadzenie działalno-
ści w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy składana oferta. Zezwole-
nia nie mogą znajdować się w trakcie procedury uchylającej. Kupujący staje się Posiadaczem Odpadów po 
ich odbiorze od Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz aktami wy-
konawczymi do ustawy (ustawa o odpadach). 

5. Kupujący powinien posiadać wpis do Rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o go-
spodarce odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (Rejestru BDO). W Rejestrze 
BDO Kupujący powinien posiadać aktualne dane (tabele, decyzje) zgodnie ze stanem faktycznym prowa-
dzonej gospodarki odpadami. 

6. Karty przekazania odpadu będą sporządzane przez Sprzedającego, a następnie potwierdzane przez 
przejmującego i transportującego odpad w czasie rzeczywistym, elektronicznie w BDO. 

7. Kupujący każdorazowo przed planowanym rozpoczęciem transportu przekaże Sprzedającemu informacje 
niezbędne do sporządzenia karty przekazania odpadu, podając: nr rejestrowy transportującego odpad, nr 
rejestrowy przejmującego odpad z podaniem miejsca prowadzenia działalności, nr rejestracyjny środka 
transportu, planowaną datę rozpoczęcia transportu. 

8. Kupujący wykonuje transport odpadów jeżeli posiada stosowny wpis do Rejestru BDO, w zakresie trans-
portu odpadów o kodach, których dotyczy składana oferta (Dział VII) lub zleca usługę transportu prze-
woźnikowi lub podmiotowi spedycyjnemu posiadającemu takowy wpis. Kupujący ponosi pełną odpowie-
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dzialność za wykonanie postanowień wskazanych w ust. 5-7 oraz za wszelkie działania, zaniedbania lub 
uchybienia podmiotu, któremu zlecił usługę transportu. 

9. Kupujący zagospodaruje złom zgodnie z ustawą o odpadach. Kupujący przyjmuje pełne ryzyko związane  
z zagospodarowaniem i transportem przedmiotowego złomu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność 
prawną i materialną za ewentualne straty i zagrożenia z tym związane. 

10. Kupujący powinien zweryfikować uprawnienia swoich podwykonawców do wykonywania działalności okre-
ślonej w przedmiocie sprzedaży i występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawy  
o odpadach, jeżeli będzie podzlecał transport lub odbiór odpadów. Kupujący ma również obowiązek prze-
kazać wszelkie informacje i dokumenty dotyczące swoich podwykonawców Sprzedającemu, w celu weryfi-
kacji, o której mowa w niniejszym punkcie. 

11. Kupujący zobowiązuje się stosować do zasad określonych w Załączniku nr 3 do Umowy. Postanowienia 
odnoszące się w tym dokumencie do Wykonawcy należy odpowiednio stosować do Kupującego. 

12. Kupujący oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwa-
rzania odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 i zobowiązuje się je utrzymywać przez cały okres obowią-
zywania Umowy. 

13. Kupujący oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności i zobowiązuje się 
je utrzymać przez cały okres obowiązywania Umowy.  

 

§ 3 Warunki płatności 
1. Podstawą rozliczeń finansowych za wydany złom będzie waga złomu określona na wadze Sprzedającego  

i cena jednostkowa netto wskazana w § 1 ust. 1 Umowy. Dokumentem potwierdzającym wydanie złomu 
będzie dokument „dowód dostawy” pokwitowany przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego. Wy-
danie złomu następuje z chwilą pokwitowania „dowodu dostawy”. 

2. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej Umowy realizowane będą na podstawie wystawionych przez 
Sprzedającego na rzecz Kupującego faktur, na rachunek bankowy wskazany w ich treści, w terminie 14 
dni od daty doręczenia faktury Kupującemu. Sprzedający wystawi fakturę do każdego „dowodu dostawy” 
w terminie 14 dni od daty sprzedaży. 

3. Strony przyjmują, że datą zapłaty będzie data uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 
4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego. 
5. W przypadku, gdy Kupujący zapłaci po terminie, Sprzedający może naliczyć ustawowe odsetki za opóź-

nienie w transakcjach handlowych. 
6. Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym: NIP 812-00-05-470. 
7. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym: NIP ……………………………. 
8. Sprzedający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
9. Kupujący oświadcza, że posiada status mikro/małego/średniego/dużego przedsiębiorcy w rozumie-

niu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlo-
wych. 
 

§ 4 Zabezpieczenie i ubezpieczenie 
1. Kupujący wniósł (jeśli dotyczy) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznej 

wartości nominalnej, określonej w § 1 ust. 1 umowy, tj. w wysokości __________ zł, słownie: 
_____________________________ złotych w formie __________________. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  
(w tym w szczególności roszczeń z tytułu kar umownych). 

3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostało wniesione na cały okres obowiązywania Umowy  
z uwzględnieniem 30 dni od daty upływu terminu obowiązywania Umowy na jego zwrot. 

4. Sprzedający zwróci Kupującemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty 
upływu terminu obowiązywania umowy i uznania przez Sprzedającego że umowa została należycie wyko-
nana. 

5. Zwracane zabezpieczenie zostanie pomniejszone o kwoty należne Sprzedającemu z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania przez Kupującego postanowień umowy, o ile nie zostały one już wcześniej 
uiszczone przez Kupującego. 

6. Kupujący zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykony-
wanej działalności w całym okresie obowiązywania Umowy. 
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7. Uchybienie obowiązkowi wskazanemu w ust. 6 upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Kupującego i naliczenia kar umownych. Oświadczenie złożone może zostać 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o powyższym fakcie, nie później niż do dnia wydania 
przedmiotu sprzedaży. 

 
§ 5 Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Kupujący zobowiązuje się do zagospodarowania Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawą o odpadach oraz aktami wykonawczymi do ustawy  
o odpadach. 

2. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z przepisami prawa, odpad o kodzie 16 06 01* - złom akumulatorów 
ołowiowych (poz. 10) powinien zostać zagospodarowany nie później niż do 28.09.2022 r. 

3. Kupujący zobowiązuje się do przekazania do ostatecznego przetworzenia (R-1-R11 lub D-1-D12) odpadu 
o kodzie 16 06 01* – złom akumulatorów ołowiowych z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 2 
oraz do wydania Sprzedającemu stosownego dokumentu potwierdzającego ich ostateczne przetworzenie 
(tj. karty przekazania odpadu (KPO) potwierdzającej przekazanie przez Kupującego do ostatecznego prze-
tworzenia odebranych od Sprzedającego odpadów wraz z pismem informującym, że podmiot, który wid-
nieje na KPO poddał te odpady procesowi ostatecznego przetworzenia), w terminie 30 dni od dnia osta-
tecznego przetworzenia. 

4. W przypadku zawarcia kolejnej umowy, do zawarcia w tejże umowie postanowień dotyczących ostatecz-
nego przetworzenia (R1-R11 lub D1-D12) odpadu o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 
wskazanym w ust. 2 oraz zawarcia obowiązku przekazania Sprzedającemu dokumentu, o którym mowa  
w ust.3. Jednocześnie Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zawarciu ko-
lejnej umowy na zagospodarowanie złomu akumulatorów ołowiowych, nie później jednak niż w terminie  
7 dni od dnia zawarcia takiej umowy. 

5. Po skierowaniu odpadów do dalszego przetworzenia, Kupujący ma obowiązek przekazać informację 
Sprzedającemu na temat sposobu postępowania z odebranymi odpadami tj. wskazać ilość oraz konkretny 
proces (R1- R13, D1-D15). Informacje należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
e-mail, wskazany w § 7 ust 1a.  

6. Kupujący zobowiązany jest do uporządkowania miejsca załadunku oraz dróg dojazdowych z ewentualnych 
zanieczyszczeń spowodowanych przewozem złomu pod rygorem zapłacenia kary umownej w wysokości 
10% łącznej wartości nominalnej określonej w § 1 ust. 1. 

7. Z chwilą przekazania Przedmiotu umowy przez Sprzedającego Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność 
w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących gospodarowania odpadami, którego 
skutki naraziłyby Sprzedającego na kary przewidziane prawem.  

8. W przypadku obciążenia Sprzedającego odpowiedzialnością administracyjną za naruszenie przepisów po-
wszechnie obowiązującego prawa dotyczącego gospodarowania odpadami przez odpowiedni organ, 
Sprzedającemu w przypadku dokonania zapłaty przysługuje prawo regresu w stosunku do Kupującego. 
Sprzedającemu przysługują ponadto wobec Kupującego roszczenia dotyczące wszelkich poniesionych 
kosztów w związku z koniecznością prawidłowego zagospodarowania Przedmiotu umowy zgodnie z prze-
pisami powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Sprzedający obciąży Kupującego karą umowną w wysokości 0,5% łącznej wartości nominalnej określonej 
w § 1 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze złomu w stosunku do terminu,  
o którym mowa w § 2 ust. 1. Kara umowna zostanie naliczona odrębnie dla każdej pozycji w Tabeli z § 1 
ust. 1, której dotyczyć będzie opóźnienie. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie przekroczy 
10% łącznej wartości nominalnej przedmiotu Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

10. W przypadku uchybienia obowiązkom określonym w Załączniku nr 3 do Umowy, Sprzedający będzie mógł 
naliczyć Kupującemu kary umowne w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każde 
stwierdzone naruszenie zapisów instrukcji przez osoby, za które odpowiada Kupujący. 

11. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 (słownie złotych: pięć tysięcy 
00/100) za nie wydanie Sprzedającemu dokumentu, o którym mowa w ust.3. Zapłata kary umownej nie 
zwalnia Kupującego z wydania dokumentu. 

12. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości nominalnej określonej 
w § 1 ust. 1 Umowy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 

13. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego niewykonywania jej 
postanowień przez Kupującego w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w razie nie posiadania przez Ku-
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pującego zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 12 lub jego utraty w okresie obowiązywania niniejszej 
Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone do dnia odpowiadającego okresowi 
jej obowiązywania. Oświadczenie o odstąpieniu może dotyczyć jedynie części niniejszej Umowy. Oświad-
czenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej. 

14. Postanowienia co do obowiązku zapłaty kar umownych pozostają w mocy i wiążą strony również po od-
stąpieniu od Umowy. 

15. W przypadku gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych Sprze-
dający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w 
Kodeksie cywilnym. 

16. Jakość sprzedanego złomu nie podlega reklamacji. Kupujący oświadcza, że stan techniczny i prawny 
Przedmiotu Umowy jest mu w pełni znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Strony jednocześnie 
wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 § 1 K.c. w całości oraz nie ustanawiają 
gwarancji jakości. 
 

§ 6 Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie 
1. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Sprzedającego, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od powzięcia przez Sprze-
dającego wiedzy o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 powyżej. Oświadczenie to powinno nastąpić 
w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu Sprzedający może złożyć do czasu wydania przedmiotu sprzedaży Kupujące-
mu. 

 
§ 7 Korespondencja 

1. Korespondencja mailowa przesyłana będzie na następujące adresy: 
 

a. Sprzedającego …………………………………………………………………………………………………. 
 
b. Kupującego      …………………………………………………………………………………………………. 

2. Korespondencja listowa przesyłana będzie na następujący adres: 
a. Sprzedającego  – ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne,  

ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice 
 

b. Kupującego  – …………………………………………………………………………………………………. 
 

   …………………………………………………………………………………………………. 
3. Koordynatorami stron dla celów wykonywania Umowy będą: 

 
a. ze strony Sprzedającego  – …………………………………………………………………………………………………. 

 
b. ze strony Kupującego  – …………………………………………………………………………………………………. 

4. Zmiana danych osób wymienionych w ust. 3 oraz zmiana adresu do doręczeń wskazanego w ust. 1 i 2 nie 
wymagają zawarcia aneksu a zmiany nastąpią wskutek pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

5.  Strony zgodnie postanawiają, iż Strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu do doręczeń, ponosi odpo-
wiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku, a doręczenie dokonane na do-
tychczasowy adres uważa się za skuteczne z upływem 14 dni od daty pierwszego awizo. 

 
§ 8 Podwykonawcy 

1. Kupujący może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu Umowy podwykonawcy po uprzednim 
uzyskaniu zgody Sprzedającego. Odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Kupującym. 

2. Zawarcie przez Kupującego umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagro-
dzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich pod-
wykonawców, tak jak gdyby były to działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego Kupujące-
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go. Sprzedający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonaw-
cy. 

4. W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawcę rozumie się także wszystkich dalszych podwy-
konawców. 

§ 9 Siła Wyższa 
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły 
wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest 
powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 
 

§ 10 Klauzula poufności 
1. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej ENEA mogą stanowić informacje 

poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których nieu-
prawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpo-
wiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością 
karną. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania niniej-
szej umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w związku z jej zawarciem i wyko-
nywaniem, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania i parametrów techniczno-ekonomicznych 
oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, handlo-
wych i organizacyjnych, a także innych informacji związanych z niniejszą umową, których ujawnienie lub 
wykorzystanie w innym celu przez jedną ze stron mogłoby narazić na szkodę interesy handlowe której-
kolwiek ze Stron (informacje chronione).  

3. Kupujący uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji, o których mowa w ust. 
2, swoim pracownikom i podwykonawcom, gdy jest to konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu 
umowy. W takim przypadku Kupujący ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez pra-
cowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje chronione, w tym 
materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób trzecich, a także 
zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące w szczególności zakaz publikacji i udostępniania 
informacji chronionych osobom trzecim. 

5. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji chronio-
nych, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron, zarówno w okresie obowią-
zywania umowy, jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony 
wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał. Przedmiotowa klauzula poufności nie może 
być wypowiedziana przed upływem 5 lat od zakończenia umowy. 

6. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron w ujawnieniu infor-
macji, która była im już znana przed zawarciem niniejszej umowy i nie została wyraźnie uznana za chro-
nioną. 

 
§ 11 RODO 

W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych pracowników i współpracowników, których dane 
osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony odpowiednio postanawiają: 

1) Kupujący zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią  
Załącznika nr 1; 

2) Sprzedający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią  
Załącznika nr 2. 

 
§ 12 Klauzula salwatoryjna 

Jeśli jeden lub więcej warunków niniejszej Umowy są lub staną się całkowicie lub częściowo nieważne lub 
niewykonalne to pozostałe warunki i cała Umowa pozostają w mocy. Strony zobowiązują się do zastąpienia w 
Umowie nieskutecznych i niewykonalnych jej warunków na warunki skuteczne i wykonalne, które najwierniej 
jak to możliwe oddają ten sam interes prawny i ekonomiczny Umowy. 
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§ 13 Rozstrzyganie sporów 
1. Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej 

Umowy. 
2. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, których nie uda się rozwiązać w sposób polubowny  

w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sporu, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedającego. 

 
§ 14 Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania Umowy do dnia ostatecznego przetwo-
rzenia odpadu, o którym mowa w  § 5 ust. 2 i wydania Sprzedającemu dokumentu, o którym mowa  
w § 5 ust. 3) i 4) Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne wła-
ściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

3. Przeniesienie przez Kupującego praw i obowiązków wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej 
zgody Sprzedającego. 

4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Integralną część Umowy stanowią jej następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Obowiązek informacyjny Sprzedającego RODO, 
2) Załącznik nr 2 - Obowiązek informacyjny Kupującego RODO, 
3) Załącznik nr 3 – Ramowe zasady organizacji prac wykonywanych na terenie Elektrowni przez pra-
cowników firm zewnętrznych. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

Sprzedający:       Kupujący: 

 

 

 

 

…………………………………………………                                                       ……………………………………………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy Nr FHU….22.MM 

 

Obowiązek informacyjny Sprzedającego dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwa-
rzane w związku z realizacją Umowy nr FHU…..22.MM z dnia ………………………….. 
 (art.13 i art. 14 RODO): 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (da-
lej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ENEA Wytwarzanie  
sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne, ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy 
Pan/Pani usługi. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Zalewski, adres email: 
ewsa.iod@enea.pl 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr FHU…..22.MM z dnia 
……………………. dotyczącej sprzedaży złomu z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

3. Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie : imię, nazwisko, służbowy 
adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy. 

4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepi-
sów prawa.  
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług 
lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi 
usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe. 
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia 
ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imie-
niu Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania: 
1) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 
2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 
3) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 
4) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 
5) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 
6) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –  

w granicach art. 21 RODO. 
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  

Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ewsa.iod@enea.pl. 
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 
 

Podpis Sprzedającego: 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….… 
 

 

 

mailto:ewsa.iod@enea.pl
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Załącznik nr 2 do Umowy Nr FHU….22.MM 

 
Obowiązek informacyjny Kupującego dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwa-
rzane w związku z realizacją Umowy nr FHU…..22.MM z dnia ………………  
(art.13 i art. 14 RODO): 
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

………………………………………………………………………………………….. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: …………………….. 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr FHU…..22.MM z dnia 
…………………… dotyczącej sprzedaży złomu z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

3. Przetwarzane są dane osobowe pracowników i współpracowników w zakresie : imię, nazwisko, służbowy 
adres do korespondencji, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mailowy. 

4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepi-
sów prawa.  
Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług 
lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi 
usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe. 
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia 
ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imie-
niu Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania: 
1) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 
2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 
3) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 
4) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 
5) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 
6) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO. 
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  

Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ……………………………. 
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 

Podpis Kupującego: 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….… 
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Załącznik nr 3 do Umowy Nr FHU…..22.MM 

 

RAMOWE ZASADY ORGANIZACJI PRAC WYKONYWANYCH NA TERENIE ELEKTROWNI PRZEZ 
PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH 

(załącznik do umowy z firmą zewnętrzną)  
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Załącznik nr 3 do SWS znak sprawy FHU.2425.9.2022 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. ul. Aleja Józefa Zieliń-

skiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi. 

 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych, dalej: RODO); 

b) nawiązywania kontaktów handlowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochro-

nie danych osobowych, dalej: RODO). 

 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź 

umowy. 

 

4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepi-

sów prawa.  

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub 

produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi 

IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.  

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Ad-

ministrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony 

prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Admi-

nistratora. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń. 

 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania:  

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

– w granicach art. 21 RODO. 

 

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane  

Inspektorowi Ochrony Danych na adres: ewsa.iod@enea.pl. 

 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 
 
 
 
 

 

mailto:ewsa.iod@enea.pl
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Załącznik nr 4 do SWS znak sprawy FHU.2425.9.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Oferenta) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się z projektem umowy 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu na: 

„Sprzedaż złomu z ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w lokalizacji Świerże Górne” 

oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z projektem umowy sprzedaży złomu i nie wno-

szę/imy uwag co do jej formy i treści oraz akceptuję/my umowę. W przypadku wyboru na-

szej oferty zobowiązuję/my się do jej podpisania. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

(podpis Kupującego) 

 


