WYCIĄG Z REGULAMINU
SPRZEDAŻY ZŁOMU METALI
W WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O.
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ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb sprzedaży przez WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o.: złomu stalowego, złomu metali kolorowych i złomu metali
szlachetnych.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Złomie – należy przez to rozumieć złom stalowy, złom metali kolorowych
i metali szlachetnych,
b) Sprzedającym – należy przez to rozumieć WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.,
c) Zakładzie Górniczym (Kopalni) – należy przez to rozumieć Ruch Bobrek
i/lub Ruch Piekary KWK „Bobrek-Piekary”,
d) Oferencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną
albo jednostkę
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej,
która ubiega się o zakup złomu,
e) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną
albo jednostkę
organizacyjną
nieposiadającą
osobowości
prawnej,
która zawarła umowę w sprawie zakupu złomu,
f) Koordynatorach ds. Gospodarki Złomem - należy przez to rozumieć osoby
wyznaczone przez Dyrektora Technicznego ds. Powierzchni i Majątku,
odpowiedzialne za prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką
złomem w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.,
g) Aukcji elektronicznej – należy przez to rozumieć tryb sprzedaży złomu,
w którym, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej,
umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego
połączenia z tą stroną, Kupujący składają kolejne korzystniejsze oferty
(postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji,
h) Regulaminie (Procedurze) aukcji – należy przez to rozumieć „Procedurę
sprzedaży złomu w trybie aukcji elektronicznych”, zawierającą wszystkie
uprawnienia i obowiązki wynikające z uczestnictwa w aukcji elektronicznej
(Załącznik nr 1),
i) Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę o najwyższej
cenie,
j) Pełnomocniku Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – należy przez to
rozumieć osobę wyznaczoną przez Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego.
§2
1. Sprzedający przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sprawie sprzedaży
złomu w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowanie Oferentów.
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2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania
w sprawie sprzedaży złomu wykonują osoby zapewniające bezstronność
i obiektywizm.
3. Zabrania się sprzedaży jako złomu kompletnych maszyn i urządzeń, materiałów
oraz nienadających się do dalszego wykorzystania części zamiennych,
co do których istnieje obawa, iż mogą być przedmiotem wtórnego obrotu
gospodarczego zgodnie z „Instrukcją gospodarowania złomem metali
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.”.
4. Postępowanie w celu wyłonienia odbiorców złomu odbywa się dwuetapowo:
Etap I – Przetarg, w wyniku którego zawarta zostaje umowa ramowa
z kupującymi, dopuszczonymi do udziału w aukcjach elektronicznych.
Etap II - Aukcje elektroniczne – postępowanie wykonawcze w celu wyboru
odbiorcy.
ROZDZIAŁ 2
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
§3
Do czynności podejmowanych przez Sprzedającego i Oferentów w postępowaniu
w sprawie sprzedaży złomu stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu
oraz „Regulaminu Udzielania Zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.”
w zakresie:
- komisji przetargowej,
- umowy ramowej,
- zasad składania oraz rozpatrywania wniosków,
- aukcji elektronicznej,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
§4
1. O zakup złomu mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
tj. posiadają ważną decyzję administracyjną na zbieranie i/lub odzysk
oraz transport odpadów będących przedmiotem niniejszego postępowania,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej dokonanie
zakupu,
c) spełniają wymagania zawarte w specyfikacji zamówienia.
§5
Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na sprzedaż złomu Sprzedający
zamieszcza na stronie internetowej https://aukcje-weglokoks.coig.biz/nowe.php.
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ROZDZIAŁ 3
UMOWA RAMOWA
§6
1. Umowę ramową zawiera Sprzedający z Kupującymi na podstawie wyniku
i rozstrzygnięcia procedury przetargowej prowadzonej zgodnie z „Regulaminem
Udzielania Zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.”.
2. Umowa ramowa wymaga zachowania formy pisemnej.
3. Umowę zawiera się na czas oznaczony.
4. Zawarcie umowy ramowej uprawnia Kupującego do udziału w aukcjach
elektronicznych na sprzedaż złomu.
ROZDZIAŁ 4
REALIZACJA UMOWY I KONSEKWENCJE NIENALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
§7
1. Przyjmuje się umowę za należycie wykonaną przez Kupującego, jeżeli nie
wystąpi żadna z przesłanek, o których mowa w ust. 2.
2. Przesłanką nienależytego wykonania umowy jest:
a) odebranie od sprzedającego asortymentu złomu w ilości rażąco mniejszej
od podanej w ogłoszeniu o aukcji, w cenie zatwierdzonej po
aukcji/negocjacjach,
b) nieodebranie zgłoszenia odbioru złomu lub braku wskazania, w przypadku
awarii,
innego
zastępczego
środka
komunikacji
umożliwiającego
natychmiastowe potwierdzenie zgłoszenia (faks, e-mail).
3. W przypadku uznania umowy za nienależycie wykonaną, Kupujący zostaje
wykluczony na podstawie decyzji z udziału w aukcjach elektronicznych w okresie
kolejnych 6-ciu miesięcy w zakresie przedmiotowej pozycji asortymentowej
złomu.
4. Kupujący rażąco naruszający postanowienia umowy, wobec którego w trakcie
obowiązywania umowy podjęto po raz drugi i kolejny decyzję o wykluczeniu,
o której mowa w ust. 3, zostaje na okres 6-ciu miesięcy wykluczony
z udziału we wszystkich pozycjach asortymentowych złomu w kolejnych
aukcjach elektronicznych na sprzedaż złomu w trakcie obowiązywania umowy
ramowej, z zastrzeżeniem, że okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 3,
biegnie dalej.
5. W przypadku postępowania na sprzedaż złomu decyzję o wykluczeniu
Kupującego podejmuje Dyrektor Techniczny ds. Powierzchni i Majątku,
na wniosek Koordynatora ds. Gospodarki Złomem.
6. Termin wykluczenia liczony będzie od dnia wskazanego w decyzji Sprzedającego
o wykluczeniu Kupującego.
7. Od decyzji Sprzedającego nie przysługują środki odwoławcze.
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ROZDZIAŁ 5
AUKCJA ELEKTRONICZNA – POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE
§8
1. Procedurę aukcyjną sprzedaży złomu prowadzi Dział Logistyki Materiałowej.
2. Do aukcji elektronicznej dopuszczone zostaną podmioty, z którymi została
zawarta umowa ramowa.
3. Asortyment i określenie ilości proponowanego do sprzedaży złomu przygotowują
Koordynatorzy ds. Gospodarki Złomem w układzie poszczególnych klas złomu
stalowego oraz rodzajów złomu metali kolorowych i złomu metali szlachetnych.
4. Przedmiotem aukcji sprzedaży złomu jest sumaryczna ilość określona przez
Sprzedającego w układzie poszczególnych klas złomu stalowego oraz rodzajów
złomu metali kolorowych i metali szlachetnych.
§9
1. Aukcja elektroniczna, zwana dalej aukcją, to tryb sprzedaży złomu, w którym
za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego
wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia
z tą stroną, Kupujący składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia),
podlegające automatycznej klasyfikacji.
2. Zasady aukcji na sprzedaż złomu określa Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

ROZDZIAŁ 6
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
§ 10
1. Sprzedaż złomu następuje na rzecz Kupującego, który zaoferował najwyższą
cenę podczas aukcji elektronicznej.
2. (…)
3. W przypadku złożenia oferty przez jednego Kupującego na daną pozycję
asortymentową złomu, Sprzedający przeprowadza negocjacje z tym Kupującym.
Protokół zawierający wyniki przeprowadzonych negocjacji przedkładany jest
do akceptacji przez osoby uprawnione do reprezentowania Sprzedającego celem
zatwierdzenia uzyskanych cen, z uwzględnieniem § 11 ust. 2.
4. Sprzedający unieważnia aukcję, jeżeli nie złożono żadnej oferty.
5. Jeżeli Sprzedający dopuścił możliwość składania ofert częściowych sprzedaży
złomu, do unieważnienia postępowania poszczególnych ofert, przepis ust. 4
stosuje się odpowiednio.
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ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania aukcji, zmiany jej warunków,
zmiany jej terminu oraz anulowania wyników aukcji bez podania przyczyny.
2. Sprzedającemu
przysługuje
prawo
swobodnego
wyboru
Oferentów,
prawo unieważnienia postępowania, prawo odstąpienia od aukcji w całości
lub części (również po jej zakończeniu) oraz prawo zakończenia aukcji
bez wyboru oferty, bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają obowiązywać, gdy aukcję unieważniono,
gdy odstąpiono od aukcji lub zakończono aukcję bez wyboru oferty.
4. Organizator aukcji wyklucza z udziału w aukcji uczestnika naruszającego
przepisy niniejszego Regulaminu.
5. (…)
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Załącznik nr 1
Procedura sprzedaży złomu w trybie aukcji elektronicznej

1.

2.
3.

4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

§1
Trybem aukcji elektronicznej jest objęta sprzedaż złomu stalowego
w poszczególnych klasach oraz złomu metali kolorowych i metali szlachetnych
w poszczególnych rodzajach.
Celem aukcji jest sprzedaż złomu, o których mowa w § 1, po najkorzystniejszych
możliwych do uzyskania cenach rynkowych.
Ilość złomu objęta aukcją jest sumą ilości złomu poszczególnych klas złomu
stalowego oraz rodzajów złomu kolorowego i metali szlachetnych zgłoszonego
przez KWK „Bobrek-Piekary” do sprzedaży w okresie czasu objętym aukcją.
Faktyczne ilości złomu zgłoszone do wysyłki mogą się różnić od ilości
zgłoszonych do aukcji.
Wartości zgłoszone do aukcji są wartościami szacunkowymi.
Organizatorem aukcji jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., a funkcję
administratora aukcji elektronicznej pełni Dział Logistyki Materiałowej
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
§2
Podstawą podjęcia decyzji o uruchomieniu aukcji jest zatwierdzony przez
Pełnomocnika Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. „Wniosek o uruchomienie
sprzedaży złomu w trybie aukcji elektronicznej”.
(…)
(…)
Kryterium oceny ofert jest cena, która jest ceną netto, tj. nie obejmuje
podatku VAT. Cena nie obejmuje kosztów:
a) transportu złomu, które ponosi Kupujący,
b) kosztów załadunku, jeżeli zgodnie z ogłoszeniem o aukcji załadunek leży
po stronie Kupującego.
Tryb wskazany w § 1 ust. 1 składa się z dwóch etapów:
a) etapu ofertowania,
b) etapu aukcji.
Jeżeli złożono jedną ofertę lub co najmniej 2 oferty o takiej samej cenie, osoba
odpowiedzialna zobowiązana jest do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą
w formie fax lub e-mail.
Wszczęcie postępowania w sprawie sprzedaży złomu w trybie aukcji
elektronicznej następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie
internetowej https://aukcje-weglokoks.coig.biz/nowe.php.
(…)
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8. W postępowaniu aukcyjnym na sprzedaż złomu minimalne postąpienie wynosi:
a) 10 (dziesięć) złotych za Mg złomu stalowego,
b) 100 (sto) złotych za Mg złomu miedzi i jej stopów,
a) 50 (pięćdziesiąt) złotych za Mg pozostałego złomu kolorowego (Al, silniki,
transformatory itp.).
Dla złomu metali szlachetnych postąpienie będzie każdorazowo ustalane przez
osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie aukcji.
9. Ofertę może złożyć każdy Kupujący, który zawarł ze Sprzedającym umowę
ramową na odbiór złomu.
10. Administrator, na podstawie zawartej umowy ramowej, aktywuje konto Nowego
Użytkownika. Na podany w umowie adres e-mail Kupującego, wysłany zostaje
login do indywidualnego konta. Adres e-mail podany przez Kupującego
w umowie ramowej jest obowiązującym adresem przy rejestracji do aukcji
elektronicznej.
11. W czasie aukcji uczestnik aukcji może posługiwać się wyłącznie jemu nadanym
loginem i hasłem. W razie utraty loginu i/lub hasła do licytacji, należy skorzystać
z mechanizmu przywracania haseł dostępnego na stronie logowania:
https://aukcje-weglokoks.coig.biz/loguj.php.
12. Każdy uczestnik aukcji może posiadać tylko jedno aktywne konto i posiadać tylko
jeden login i jedno hasło.
13. Uczestnik aukcji posiadający aktywne konto w informatycznym systemie
aukcyjnym jest uprawniony do licytacji w zakresie pozycji asortymentowych
odpowiadających kodom złomu (…)
14. Organizator oraz Administrator aukcji nie ponoszą odpowiedzialności
za ujawnienie przez uczestnika aukcji loginu i hasła osobom trzecim.
15. Termin ofertowania nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia wszczęcia
postępowania (jako dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Bieg terminu rozpoczyna się
od dnia następnego po dniu ogłoszenia postępowania.
16. Po etapie ofertowania, a przed etapem aukcji, Osoba odpowiedzialna
za przeprowadzenie aukcji przesyła w formie elektronicznej złożone oferty
Koordynatorowi ds. Gospodarki Złomem w celu dokonania ich oceny.
W przypadku odrzucenia oferty w polu "komentarz" podaje się podstawę
odrzucenia, wynikającą z Regulaminu, oraz uzasadnienie faktyczne.
17. Aukcja rozpoczyna się poprzez podanie ceny wywoławczej oraz ilości złomu
przeznaczonego do sprzedaży.
18. Aukcja odbywa się w formie elektronicznej licytacji, według reguły zwyżkowej.
19. Dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych negocjacji (w formie pisemnej,
faksowej lub elektronicznej) z Kupującym, którego oferta jest najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem, że uzyskane warunki realizacji sprzedaży nie mogą być mniej
korzystne niż w wybranej ofercie.
20. Zwycięzcą aukcji zostaje ten jej uczestnik, który w chwili zamknięcia aukcji
oferował najwyższą cenę.
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21. Informacja o wynikach postępowania jest wysyłana z wykorzystaniem
aplikacji aukcyjnej do Kupujących, którzy na etapie ofertowania złożyli oferty
w postępowaniu.
22. (…)
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